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 هلاثر اعد ماظلا ليلتك « ثيث> امهعقو يدقيأر
 هلامتاوإ ةلحم وا مي 8 ماع لك ادع اين ئرا

 هلا_.ح مهايح تقلع اذا نإ ليذه لعرس ناك دو

 هلا تقدس دقو اودع اذا * مول رس مهعم دزالا موبو

 06 كلارا ١ سل قمم اذه ارلاقو ةثير ارش طباتل ابر دزالا نم اسان نا اومعزف

 2 يف اوضه 6 1 + كفارممت| 2 5 سجحو ' موقلا نك اند اءاف ا مح هو 2 6

 كلذ يف أرع | ه طن ٍ لاقف 0 ٍظ هب 2و

 أوعن :شاو مماقلخ اوذين دقو نإ هباحو رد 08-5 0

 ش عيب هضرالا. نم نك٠وا لها يف نإ ىرح>ناواث ءوتفد اصناونطا

 عرسأ وه هل اولاق اوقدص و ولو © دحاو تافوا ريطلا لالظ يراحأ

 اوعزفا ثيح نم صانقلاهب فاطا# فدنئ>و سقنايتف نهناك ولأ

 عورا سوا وهو مملا 5 »+ ةلذو مول كهدأ أدالب ءاحو

 7 وقلايف 0 وسجن 0 و © هتيفكلا ادحاو مكنم ناكولذ :

 عرصم 0 موا سسع عم * ماك ءافصلا ناوذا تيلاخو

 عبدا 0 0 أ مفرملو تحرا »+ أمدمل ةماخخا وحش ع

 عبراك دنع ىهف يرخامءتناو * اهناحن تيوح دق ثالث يذهف
 ١ىإ

 -ك-سس وص

 2 ا اقالنال نا ل ها ها هك دكا ءاكلاا نا ال - اهو

 ايناهلا قم ةءلااوءاسدق بكرلايرا م ىف دينها ايعدو يفق

 ءانغلاو ع هاحه هد - لوأ لف مف يو 0 ام ودحم د 5 ند قدزرفلل ر ءشلا

 كلاما هيو ياثطا لاق ياشثطا نع نك ف.ةهخ جوع نال

 موب ينا رثملا « ًاعيح نيتحالا ءادتباو لوأ ليقت

 انيعدو ا 5 5 7 رلا

 قاف هدعلف ان

 ) رع عساتلاء زب لا هيليو رمشع ن هءاثلأ ٠ رخلا 2 0

 ) هناضقا:م يكتدو هنا قدزرفأا بدسأ هلوأ (
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 111 ل 102 27 127 7 ا تي 6 ت0 دي 2 دج د و سدح صج وس دج هم ص سوو

 لصن لوال هناق هي>يكت:ال لاق اهل لاقف مهد يتب نم ليده نم 5 ا ا بطخو لاق

 |2 الاس ادع
 اتم قالب نأ لف .لوالترع هضم ابا اولاقو

 اعورا ليالا سال نم اهعأت #* تر ردا داك يار نسر

 اعئقم ايم ىتاي وأ راقأ مد * همه ربك ١ مولا رارغ لياق

 يملا قدتلاو فوسرثلازشن دقو © هيد الا دازلا زاحف للف

 )١( امحشيناهقرطيفهيطامو * هسفن عحشب 0

 امتىم ىهدلا اباىمحنالحصيو # هئفلا قح شحولا ىتفع تيدب

 أعم هنغاصل اسنا تْحاَصض ولف # همم ش>و ديصال يف نباو

 عيشه .ءوأز وأ .ءؤدقتل] ذل « .يفحن ضاخلا تانرآ كلو

 اعاضا قشري توملانانسىتااس * يننا ملعال 0 الو يفاو

 اك يت>توملا لازي لاطأ © راكم نه ةره>وأ ةرغ ىلع

 رهش 0 د نيح هنع د يذر ر< ثيدح هنمو رح | عسسل دق لاق بهذو 2 عسسل

 عسسل دق ربنا اذه نأ لاقف ناضمر

 اعنقم 5 1 ىر كحاوذاا # 2 وأ 5 1 ا

 اسد ترسلا ل 1 هلسأ * 3٠ لعاالا عدلا 3 ك0

 اعرسسمتوملاعرص» نم مهب قايس 5 دبال 0 ا 0
 مهو مرشالا نب كاوا 0 بالك نب ور# هل ناحاص هههو ارش طبات جرخو لاق

 دا وطاحأف مولع قي رط مه. نسل لي يف مهو مب اوردتف ةليخم لع 2 نرد

 تأ يهو هنأ ماهل تلاقفهموقيقا ودك ملو انو ارش طب أ ابحاص لتقف مهولت|ةف قب رطلامماع
 هتك ربو 1 ع تبره خابر نبا مهاربا نب ىلع نب بك ءاسن :ىدحا .تالك نا ورم

 كلذ يف ارش ظباث : لاقف هتماسأ امل اهركت 50

 انواع 1 :ة هللا ٠ ندا تنءاف ةعبت مم ص 7 الأ

 ةأ سها ىلا قاظن اهيبحا اصلتقم دعب عجر امل هناه ريع ناىملا هنأ سما اعد اهناو تاسالا قاب رك ذو
 وهو هأرما ىلا ادغح- د املف اهدنع تابف من نب نيقلا يفإ ند يو اهدنع ثدحَح ناك

 | نا 1 دو ةتريعفهيلعتراغق تاب نبأ تملغ لالا كلا ىف ةلارالظ ل

 5 ىلع |ةوفكفءودحأت ق> حرببالف خل 1 يت> م 7 كو رأمبأ نهاكلاَقف مح عدرا

 ارش طب 7 لاقف ذ>الاهبحاص يفز ونالاماذهلاق هرثا ىار اءاف نهاكلا ىلا اولسرا مث ةنفج

 هلاقملاو قا لا لوط ىلع 0-8 نب مهف يف 3 غلبا الا

 ام تكمن دقو ىرتا ىازا# ا املا يعادعا نها لاقم

 (رتتع نمان 2 قاعالا
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 بهذم ءاملا نمنولو اخ باصم * مههو>و ّ اك نايتف نيحا رش

 ترؤم 0 دازلاو نم * توط دقوا>ةصءام ا وهرب 35

 بدسملا ماسحلاب مف م.هصو * تان كفتسلا هزه مهاع نثق

 اوبيخ مث ةعاس اليلق نهب * مهقتا يمم نايتنب تلظو

 باسم موحو هانعرص "يك سرافو كدا 00

 بذكيال لئاق نع اولأسا اناقف * رمد 7 انموق انآر 3 اذ
 هلاثر اذح ملظلا لياحت "220 برق ندع كرا كدا ارهظت 0

 هل اع 1 هلل ب وأ ما * موب 0 اناذع م يدأ

 اودر دام هنإ ترذبو هد رطاف تار اح رس ىت اف ةراغلا ديرب امو أرشطن ا جر>و لاق

 : كلذ يف لاقو هموق كا موةبسف ةيلط 3

 وحش يا اقابس م6ءوجش * دام ينب حرس يف ىلع

 وز ريغ مويل هب ترصل »* هيف يعل هلثهرخاو »#

 قط موب هس ءاركلا) قرانا + انيلغ ى رم هحاتب تضخ
 هلمثو هسوق همم تنارالاد دس مالغب رم ذا فواعإ وه انيق 2 > ىلع هددو طنا 3غ

 هلمَمف ارش طبات هبرضو يرمدلا هدب باصاق مالغلا هامر 0 هذخايل يوهأ طب 5 ار املف

 كلذىف لاقو

 حئاوللا ىدو ىلإ 5 ضو: * 200 بائطادللا تدب و تداكو

 حلارصلا تانصخلا هَ مالغ 0 دك مو قالي ائم يف تت #

 خكاوتلا هجرتدق يذلا نودو *
 حداق باقلادوسأىف اه يوادن *

 ةردق مالا قوف ىع مالغ

 ةناثكهيدي يدحا ىف دش دقف
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 ماع لك هينأي ليذه دالب نم راغ يف السع راتشي ارش طبات ناك ةياورلا هذه يف ضيا لاقو '
 دقو راذلا لخدف ىلدت 7 و وه ءاخ اذا ىَح كلذ نابآل هودَص رت هن ك3 دإ 58

 4 ارشطيات علط 0 بيلا اوكرذ راغلا ىلع اوفقوو مهوقبسف مهورغأف مولع اوراغأ
 اولاق ءادفلا 1 ا | 0 دعصأ مالعف لاقف اند ا دق ىلب اولاق 5 الإ لاف هع اولاقف

 يف بقن كلذ لبق ناكو لاق ليف هناا ال 7 يلكأو تاق ؟ارأ | لاق كل طرش ال

 هدكخسف قزلا كاد 2ع ةعن رو راغلا نم لدعلا ل لا لاق برهال ا 6 راغلا |

 يذلا هعضوم نيبو مهتافو ماس جرخ يتح هيلع قازتي حرب, يف لسعلاب قدا مث هردص ىلع |

 كلذ يف ارش طبات لاقف تا ةريسم موقلا نيبو هيف عقو

 روءهر> ألا قيض ىويو يلاطو #2 مق ترفص دقو ناحال لوقا

 مل د

 ردصمو ترفط نا وح دروأ # اهعاو امع سفنلا ىداصأ 2

 ل ركاب لتقلاو مد امآو نت (١)ةئموءادفاماةاصخ

 رصخم نام و (5) باص وح وح 4 د افصلا نعل زذ يردص اه تشرف

 انا 9 تنك ايو نو ىلا تراك
 ر

 ربده وهو 5 يساقو اك هدي>» دل دقو لتح ١ ءرملا اذا

 ,حعام ساح ردع 17 ام مق 2
7 
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 د

 رميهم مز :داإ وهو الا ملا 3 »* 2 نسل يذلا مرا راو

 ا تا َ كاف د
 يرفنشلاو ن ,فخالا نب صاع مومف مهن ن٠ ةدع يف جرخ> هنأ ارش طنا ثيدح يف اًضيأ لاقو

 رم عقم سمهدل يش رمش ' نايدعاب

 اولَءةَف هل م < مهو. ن صوعلا اون يح فيا> نب ةرصو قارب ناورعد بيسملاو ا

 ممن مول تضرتعاف ةللو م0 نه اونأك يل قد اهوقاسف البإ م 1 أرفن ممم

 ١ مهلا تراظن املف الحر نيس زارت 0 ء.ول مهو موقلا 0 وهو زءاح 0 مهو

 رد 11 هج اذان ا منا مر ا اردد لق را 0

 ك0 61 9 ا ولم م نأ كل ىرأ ا يناذف اذه ىلع ا عجأ دق ناكاذاو !

 00 ةينام لاواسحت قتال ىف وانك : مياع او ول مقرتفا 0ك موقلاولياق

 كلذ يف 0 لاقف ز< آف ليما َّ د ز>اح نا ليقاو تقرشو ع

 مدلاب ةحاجملا تل مهؤامس *«ترطماص وعلا ىلعانايتفهللاى زج

 مهدأ قابأ بارقأ هتحءاب * هناكاضرع رحفلاة وذ حالدتو
| 

 هيض مود ران ا ىلع حايص »* هاد ذ كاردا ءادلا اع ناف

 تدك عورو )١“ ىلع ىورو )0 ةنمو اس انطذ اه يورو )01(

 | ملتق ناف بارضلا قدص الا ل ىرأال لاق ىرت اذام سنخالا نب ماما اولاق مهف كيلاعص |



625220 

 0121 اعين تح كيحاص كر هللا كنءا هتأرما هل تلاقف نوكبي مهو مهيلا ءاجف
 ارمع اهدحا مسا ناكو امير 1 لاقو ناشلا اًذهيف ةدصقلا هذه لاق

 قراط دازاا لَها لادا صو * قىفىلعيسا "هر اك دهأ

 قئاوعلا قوعت وأ موت ةلالسع * ىغبا ليالا' رخا انهن د رطأأ

 8 00 ودرس 8 ا ناك ملال 8 ما

 قئاتفلاو املا روس م-ماعاب # ةتشب دورت واايمن درطال

 قئاقشلااب 8 قيرح * مه وبيع ناك ثعش ةرعاسم

 قااعآ أنف والا لكك «# اوقرعت 0 لا زوو لودعف

 لزنف طهر اليذه 0 ديري ارش طبان جرو ةياوراا هذهيف ورمع ونالاق مرئالا لاق

 مهل يغتبا هنأمأ مهب بحرو مولزاف فاح ا.ه ناكو ةلي# نم لحر لضنفنب لجالا ىلع

 ل نإ تحا ينا لاَقف هب ادع أ ىلا م يو 1 د طب | هل نطفك مهم 0 نع قسد 2 نارذدلا

 ناكدقو ينرذح معنا هنالهلفاف هرتغام 4 اعطن لك نأ فاخ يت > هوناسدل انطف دق انا

 موف“ احا ىلعو هي هيلع لعاف ا تاق زيكل هل لات مم لحر لدم نا لام

 هيف داو نطب يف ذ>او ههحو يف جرخ ١ 16 نم الو هماعط نم ا اوفلحو

 لزةيتايسلا اممسإ مهضعبو نيئوالا اذ رثلا ىمست برعلاو دحا اهنف م داكب الهو رولا

 اوداصو اوًحرْت ىورالا ريثك يداولا اذهف اوديصتف امي اوقاطنا هباحال لاقو هنطب يف

 او منقف اليذه !نغو هدحو ارم لتدق هودجوف اود يداؤلا نطب يف هركذو
 : كلذ يف | ََث طنأت

 لضتقن لجالاو زيكدأ عيلص * انكيعلاط ناوين الث اسفا

 0 يرئدق 0 0 اق # .انحابنص ءاسق امون هن انلزي

 ليعملا لياقلا"يذ ءاكب فيكو * هباسب نيلزان انار ذا ى
 لقوقنب سمرلاالو ىماعالو * يما انلزنام كناو الف

 ينب دحأ ةبلم" نب كلام لقرق نباو ليفطلا نإ سماعو ةنسالا بعالم ءارتوبأ كلام نب سماع
 جرزأا نبفوع

 لفون قافالاو شع نس>ا * ادعاقناورم بر ليلشلا,الو

 ينبدحأ رع نب ر>دص نب ةورع نب ةيواعمنب لفوتو ىلحبلا هللا درع نبريرح ناوسم بر

 ركب 3 ليدلا

 لش ولا سو عيبضنإا الو * :الملاود+لاٍب اك ب يهونإاالو

 ل 0[ دو ىو ناآلو-# .هحاقلفادعاف بلح .ناذلو
 لقعم نب حايرال دعسنب حاير * هراد تافيلزااب حاير نا الو

 ليعرملا فيدسلام>ثىلاىعداو# ةفاخ دئالوا يطعا كنئلاوا

 0 0 و سس ع سس جت ع صل ل جل ل م ل و سوم ب دم وج ب حب ب وس ب يي يسمو محصل
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 ناسالاقوقشم رطاسأرك « حبق سار يف نانع اذأ

 نانش وأ ءامع ن نم بوبو * باك ةاوشو جدحم اقاسو

 بيصيق مه رتغي ا وهو هعم ل>رو وه هلي“ ديرب ايزاغ جرخ هنا هثيدح نم ناكواولاق

 ل_يخ ىلع مهضعب هعبتف هباو رذق ة ريثك يع قاتننا 2 الحر لتقف مهم ةيحاب ىأف هتحاح

 ءالؤههيحاصل لاقث مههو>و فيىع سانلا رص! نم ناكو مهار اءلف ريثك مهوةلاحر موكعلو

 لجحرلا دتشافمم-يدب يف مادام فمنها قا هيح.اصللاق اهومهد اذا د آد ا اه

 لتقف هدّش قطب مم هيحاصل كح هنأ 2 هلم تدفن يح موههر لعحو 0 1 مهقلو

 سدلو ارش طبت عجر املف هتحوزل م نباوهو ةيحاص

 كلذ يف ارش طبات لاقث انطاتم تادبو كرحاس تكر ها 2!
 تمتص ةعسم ىب رع اماكك الإ

 اعئاض كل ا 9

 ةنالثث ىحاص تكرئام اذا

 امدذا لكلا ىلع ءابأ ت 1

 هلهأواطهر ته رك ًاذاىر و
 ترءن وعدت صوعلاتءوسالو

 مهناك ينومدب نا رظتناملو ٠

 نا ةليسحم ند ص وملا ىلعاوراغأ يت 0 هإ ناي>ا صو وه 6 1 0 لب هريغ لاقو

 5 اوناكد هو مه هوك ردأف ص وعلا مهعبتأو مط م

 ىلتاقم تاذفانلا بيصآ نأال و

 افطاع يشل نعاس كرو
 اء اف وقس 1
 هءافع ناكفورزهسملا نم

 فزافز ف رده ج ولذ "عا
 مع 0 9 قدم ىتمنوأ وا

 اهردردال' توملا اهازأ يناك

 امنانو اهفلخ يرذال تلاقو

 لفاع يذ ىلع دارو جيلاخأ
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 ان

* 

« 

2# 

 نإ

« 

*« 

 دن

+« 

+« 

#« 

 نإ

#* 

*« 

 اناعو ارصس ةاعإ ها

 اتطاقم اكياظا انا كح

 انما تبأ الق انلثما ناحل أ

 انهادم ارم ىلوعدي ءراا الو

 انها اهف صوفا كاكاو
 انتازف ةاوغن» يدار تضع
 انك او ةياخلا يف لف يئارو

 انيادم قرذلا دغلاب كأ مو
 انثاح ناوكن ال حزح زن تاتو

 انحادو الاهمارمصصق يار ف

 انباغملا دمو افيفلا جردتسا اذا

 انفاوصلا تاءحاناا ذي فزه

 انئافدلا يرفت ءافرع 1
 ان

 انهاوناكن نه خ٠ قس فوت

 انطاوشلاو الدلااودما وعزتاذا

 انساربلاو اه

 تافأو مالا تذخأو ها .حاص لتقف اءهكرتو دش مهب مه ةقاط اناا
 ١

 م نيقلا

5 _- 1 
 املف 9 ريم الاجر مط اورجات-

 ا لتق دق هنأ اوفرع هعم ةيح اص

| 

 ا
 ىار

 ينب ىلا قح
 4 ةحرو تود هموق 0 نا دار ا 8 افا اهلا ثدع ممم ةأسغا ع تاف مث ن 5
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 ثلاثلاو داوملا س رفلاك ىتاثلاو مط فدو م معرلا ل قاط و أدمؤ ادعم ودملا اذه

 هند صو 5 طلت لاَقف عي مح 0 هفأ 3 3-3 قار نبا هتراعو هفأ يف [رغ 1[ ا

 مش 7 0 كيلسلا ا ناك لمح هريسغو 00 2 كب ور“و ا 0

 مث اوردش م اودع نار > الا م 1 هو مغ ا مهلا اوراثو ةر را ْ هاو رفظي

 0 1 ار نكف) ضم هيج امل: ارش طبات .لآق ري دار عا نأ اذلع امل امملع

 اوحماو 0 كلذ اولعف اذاف هنع اودعابتي يح يفت يف مهعيطأو مه يءارتأس يناف

 00 رز وراك 2 او مواز املف لجعل يار حارق طرأت نق + لماع لع

 يتَح نامالا هءاطعاو ةيدفلا 0 ل هيف برش افيفح اودع اودعيو هسفنيف مهعمطل

 الع يت> دعابتي الو افيفخ اراضحا رضخحم وهو هنولطيو كلذ ىلا هنوبيحم مهو مهل رساتسي

 لاقف مهانافف ابلط املأ ةللحم اهبل تاطفق او دق اه. اذاف:هسجاص لع 75 فرشأ ةعلق

 0 5 مكينأ اودع م كل نودعال هللاو مويلا قارب نبا ودع مكبأأ ةليح رشعماب
 هناق يمصالا امو * قار 5 قوش نم كلام ديعاي # هلوق كلذو يغمو اديدش اودع ادع

 ممل 1 ةليح نا همع نع هيبأ نع قحسا نب دام نع مهزالا يبا نبا هب يئريخا اهف 0

 نال قازرب نبا نامل لاقف ارش طبان اوذخافمهيلع اودشمث اومانو اويرشو ءاملا اودرويتح
 اوضمو ارش طبات اوفتكف ه وكذذأ ءومتءبتناف هيلاجريف رقما ودعلاىلع ردقبال هناو اذهيف
 ءاللعلا يأن ىمرملا ) 0 و ممافق هفاتك يف ادع هنع اودعب اماف قارب نبا ر يف

 يفأ ن 02 نيا ل ور ند مرا ى | اترنج لاقي 1 لاق

 قربو ةماظ تاذ ةلل تايف اديد_ث اكتاف ناكو هياحر ىلع ودغي ارش طبان ناك الاق ورع

 لاق هبلطت يبعو حب ءدأ نآىلا هتليل اهاَتاَعب لاز ا لوغلا هتيقافناطب يحر هللا عاقيف دعرو

 ىلا هءاع ردش الذ هئمةرغ ل1 ا 00 0 ا

 رش طبات لاقف حبصأ نأ
 ناطب يحر دنع تيفال اع # م-مف نايتق غلبم نم آلا

 ناحصخ ةفيرحصلاك تو * يومن لوغلا تقل دق ينا

 ناك ل رك روحا م. نعاودت ةللك ايل تاق
 يلا لوة صع ل اهل # ىوهاف يو ةدشتدشف

 نانا "كرب يننأ كناكم

 نإ

 ان

 ناردالو نيد_لل اريد #* ترذف شهد الب اهبرضضاف

 * اديور اهل تاقف دع تلاقف

 يناتأ اذام احبصم رظنأال «' اسملع ًاثكتم كفنأ 3: *



 ١ ا

0 

 ىخا

)39 
 0 سس هس سس سس سس

 ءاطعاو هتاح ذخأو كتينكىلو يمسا كل ارش طبأت هللاقو لءفف لمفا هللاق يتينكبو ةلملا
 0 هحوز 0 كلذ يفلاقو فرصنامث هير هن رهط

 نعود انا تلتف لو ١ رمش طبأ م« ايليلخ نامت يا لهذا

 طخلا ماظعم ىلع 2 هلنبأف #* همسأب 0 يدا تدي

 نة عطا ا فهل نعاو ده قرود أك سأب هل نأو

 هتباح ًافةلل تاذ هتيقلمت اهب املع دل انامز املطف هموق ند ةيراح أرم 56 طب اةفحاو ةزمح لاق

 لوش لء> مْ انو هد اف هيلع تمواثت كلذ نم هعز> تأر اماف امنع ز>عف اهداراو

 هلفر ةيراح نع تز * هلا بي نه كلام

 هلعلا ديرت جرالا# ةيمك *# 0 ةيشم 17 قع

 ةليش اهلشق تدور دق اهنا يأ للملا دل لت 8 دير جال , مل يلا: ر ةيلا ن ه يثنالا خرالا

 يانا تريغلا لهلاَو

 هلقااط نيعلك لهم © لن ىف هع ارااول

 # هلدغلا ةوارطاك ترصل *

 يمحشالا هك "3 رب يأ نع د نعدعس نان , هللا فيع نع ىلعنب نسا (ينرب>ا)

 تجدر ةليحب اء ترذنو امعنمط ادرطاف ةليح 0 قارب نبا هءهو ارش طب. ان راغالاق

 اهوقبسف لوهسلا يف ةلدحي اءمضراعو نزلا ايكرو ةارساالايج يف نيب راه ايضمو اهراث | يف
 غاب دقو ااحو ةبصق يف ممل اول دف فئاطلاب صاملا نب وردعا ءام وهو طهولا ىلا

 ةلبل اهتاق برقلا نم لقا قارب نيالا ارش ان لاق الع انقو اهلك نيعلا ىلا اهم تطعم

 حن 0 رلآ تول 0 عمس ال نانو 3 يذلاو لاق كيردي امو لاق درط

 ا هل لاقف كباق بيجو كلذ قارب نبا هل لاقف م هدك 0 ءلا عمسأ نم ناكو

 ىذلاو لاف عمتسإ ضرالا و م كعأَو ةيلغ هل تار دو اكو ناك الو و بجحوام هللاو

 كريق لزنف كلل ق لأ اناف قارب نبا هل لاةذ لاحرلا بولت حو عمسال ينا هريطب 50

 ءاملا طسوت املف تباث لزنو ةءاظلا يفوهو هوكرتف ةكوش ةليحم دنع مولا دك 0

 امل هيف نوءءطنال مهم بيرق قارب نباو 06 نيءلا نم ا هوذخاف هيلع اونو

 هل لوقااسو هءودعب انت مهدسشأو سانا فاضأ نم هلا تبث يول كاقت هونغ نه دوال

 عراك اهوأ قالطأ ةنالثلو مكيديأ نيب نم ودعي نأ ىلا ءوذعب هيحت هوعديسف ى رساتسا

 ٍنحأ يناف ءوذقت .كالذ هنم أر اذاف رشيو هف وك تلاثأو اوس ل 15 فانا ا

 ةدنشلا يف نأ تنأ ارش طبأت هب حاصق لمفاف اولق يل ذاكر سال كيدي ف ك1 ذأ

 تنك اك ةدشلا يف كسقْيب ين-اوو زيساتساف لعو كيلع اوي نإ آلا يدعو دقو ءاخرلا

 هدنع نم رس اتسيأ تباثأي الهه لاقو مهداك دق هنا معو قارب نبا كحضف ءاخرلا يف
 101 1 د + # 75 1 777: 1 1 11 121900010000933 مت



 (؟)

 الو_هاام كل انراح ايف * ةراح يل لوغلا ت>صاف

 ةلاكفا نأ -تلواخو 0 « توتلاف اهعضب الاطق *

 الرغم يودالاب اهل ناف «* يتراح نع لاس ناك نش

 ةوذا موف نم ل ىلع - 0 لاق ىناسشلا ورم ىلا 0 ور# نع لمزحلانع 0 ) 1 (

 1 0 ناعما هنع كلاؤ-امو موضع ىل لاقفا رش طبات ريخ 1 مهلاسف شنق نم ناودع

 ارم طر اننا هرب كيئثدجتاولاقف ا«ثدحناف نيئادعلاع الوه راش فرعا نادرا ّن .كلو ال تلق

 رظني ناكف ةمئاق هل مس مل عاج اذا ناكو نيننعيذو نيقاس ىذو نياحر ىذ يدعا ناك

 ١ هيوش مهفيسب هحيذيفهذخاي ىح هيوش الف هفلح ىرجم مث اممسا هرظن ىلع ىتةيف ءابظلا ىلا

 د هل لاش عخحوم ِق ءاماظةليل ِق لوغلا يف 3 ا 0 هف هبال ارش طبات م اعاو هلك اق

 ابا حبصأ املف | ماعتابو اه اهاتق قدح اهم 0 3 قيرطلا هياع تذخاف لي ذهدالب يف ناحطب

 كلذ يف لاق | تطنات دق هل اولاقف هباككا يلا اب امب ءاحو هلطبأ تى ١

 101 ماوي نإ ئدتغا وأ حار م ارشطبات

 كلذيف اضيأ لاقو يدتمإ فيسو قفاوي مئاوب
 ناطب 1 3 كنع تم قال اع مست نايت غانم نم الا

 0 تنبأ

 يناكم ىل ىل رفس وذا

 قاك لودصع 0 اهل

*« 

 #١ يوع لوغلات قل دقياو

 ان

** 

 نارخللو نادسبلل اهرضص- « .ترثغ نمهد الب اهيرضاف

 نإ

7 

+« 

* 

 نبأ ومضت انالك ابل تال
 يوهاف ي وحدك تدع

 نانا تنث ىننا كناكم * اديوراول تاقف دع تلاقف

 ينانأ اذام احب_.صم رظنال *« اهلع اثكتم كفنا رش
 نادللا قوقشمرولا سأرك * حبق سأريف ناتعاذا
 َنانش وا ءانع نم توتو * تاك ةاوشو: خدخم اقاشو

 لق يهللأ ةبتع نب ةزمخ نع كوبأ كئادحو دا> ىلع تأرق لاق يمي نينيسحلا (انربخأ ) ْ
 اذ 1 دال ىلإ لام كار يف تانلعا كيفيت ال نفكف اهتلغ لاجرلا هديه ارجطبات لق |

 ١ 0 ا ايف نم حرا روع اينال ليلا كالا نك تءدرلا

 ١ هيلعو جوهأ انا ناك بهو وبأ هل لاقي فرش نم الحر موي ت تاذ ارش طبات ىتاو ةزمح

 ليأذ مد يرأ امك تنأو تباثإي لاجرلا بلغت مب ارش ط.اتأ ب بهو وبأ لاقف ةديج ةل> |

 تدرأ + كلاما قىح هيلق عاخنيف ا رش طبات نأ لجرلا ىت ءاأام ةعاس لوقأ انا يمساب لاق

 ١ ذهب لاق هعاترل مف لاق مأ لاق كمسا ىنعيت نا كل لوف لاق طق لاق طقأ ينةثا هل لاقف |



 (*.ة)

 كلحأ ىلع لذخدب تح 9 هللا دنع ىلا ت 56 و تعصام ترد أ دق تاس>أ تلاق هتحوز

 لعايداغ 30 5 8 2 أعيس ماقاف همأ رعشت الو ةتليأ ن نه 8 رغم اهب تابف هل تئيزنف لاق

 دنع نم لاق اذه كل نيو ىنباي هلتلاةف فرعت يتلا هباس ريغ فو بطلا عدر هيلعو 1

 0 زيزعلا دبع يهو يلهملا رصن ننيح (قرخا) ندرالا ات تعز يتلا

 ندقحح تبغصم نإ هللا دع كدع ناك تلاق ةءطافةالو» ةيبط ينل دح لاق ريبزاا انثدح الاق

 اي تومإو نكح نيدللا 28 تا

 انا قفرلاعم اهفك تعم # دنه لع تدوعت ىنيع نا

 كسوص
 قارط لاوهالا لع ىتطرصو ه8 قارتاو قوش نم كلام دعاب

 قاس ىلعراس نم كؤادف ىفن #« ايفتحتايجلاو نبالا ىلع يرس

 الاف كالاورك دوا قذر ا وأ مه نم ناسنالا داتعاام دعلا ظيشلا ندا ةضورعأ
 #قارياو قوشنم كراق ديعاي * ورع وأ ىورو اني ءايعالاو نيالاو تايحلا نم برض

 ركذو شبحو ىملا ىحي ةياور ند يطس ا ءانفلاو !رشطتالا رعقلا
 < نبا ىلا ىحي لودام نم هنأ يءاشطا

 م ةكذو اًرشطنأت ذا ١

 دعس, مك نب بر> ليقونز> نب نيك نب يدع: لثم نب نايفس نب راح نت ترانا وه

 كك لاق ها اه لاش ةارمأ هنو را راز“ نب رمه٠ نب: ناليع سيق نب ورمي نب مهف نا

 ردح مكو رمن شيرو بغل شارو 0 رفن ةسمح تدلو مه نه نطب نيقلا ينإ ند

 بأ ةأورلا: رك ذ هب نقلا, نقا رطل انو فرح هنشاو اذان كلو ا كك ١ يكاوب ال

 نهبرق املفهقيرط لوط هيلع لوي لم>ف هطبا ت# هل. تحاف ءاردصلا يف انك يأر ناك

 لوغلالاق تراثا تطل انامهموقدل لاَقو 2 وهاذاف هب ىم رذ هدب 0 شكلا هياع لق ى ذأ

 ال2 عاراذا يع قدا كتوخا لك همأهل تلاقلب لقو كاذب 0 اش تطبأت دقل اولاق
 نءيتا حاراملف هيلع ردقام ربك أ 0 يعافأ داصف ىغعمو 'ىشب ةلدلا كين 8 اهل لاقف

 ءاسنأمل لاقف ت>رذو تدنوف اهب يف نيعاستف هتحتفف ايدي نيب ٠ هاقلاف هب اطنخ تنازع ف

 دقلناق اهطباتت لاق اهلح فو ناقوبار - يعانأب يناتآ ت تلاقث تياثد كانأ اذام ىلا

 0 ليلا نع لعالا نسحلا ينادح لاق يمح ( يدع ) ارش طبات همزاف 0

 مولهأل نوح يلا ناملع رت الإ ةاكلا نمزوؤفهل تااق دم نا مف دارو ةناككملا هذه

 ركذوىافا كل هالإق ه:طعاف هق كل ىتحا قى كبارح ينطعا لاَقف اع نوحوريف اك

 هناف ىئعملا اذهىف 9 200 جم لوغلاب اهءاح عا هناركذ ندد مدشأم لع ريدا قاب

 ( رشع ىماح ينامالا تاكال)
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 كلذ لعفف لك أي مادام كاري نأ كيإو كبح مث كنم اينيع الي تح كلجر ماهبإب هرهظ
 كالاقا يناقا نينمؤملا ريمااي لاقو رفم> يلا ىدب نيب اح ىتح بنو هللا دبع هارءاماف ةيقع

 ندم نع رع نب ثوبا ىنثدحف ةيش نا لاق هشيم سعا مْ كتاقا نا هللا ينلاقا ال لاق هللا

 وبا جح ال لاق سابع نب هللا دبع نب ىلع نب د#ت نب سايعاا ينريذا لاق يموزخملا فاخ

 01و ةطوعو ادا كأ] و اًمهللط نكح اننا ناجتو هللا دع انآ ندير ةنسأ ىف نوح
 هلال لادعإ نم اذهب سمات الآ: نيئم'وملا ريمأاي هللا دبع لاقف نلف ئدهملا ماكت ذإ هيف رظنم
 كلذ نم طظفحاف رفعج ينال داعو هبتاي م دللا د ع اك 22و مغ : ةكاالا لغو لمفي هناف

 ١ عيبرايلاق هنع امس رام يمدق تحن ناك ول لاق ىنينأتل لاق ىردأ ال لاق كنبا نبأ هل لاقو

 لا دبع يفوت لاق نسما نب يبي 0 0 د نادل ل )ا لا د

 ىلا دنهو كامو فاو 0 ةئس ىف ةند نيعيسو س نإ وهو ةيمشاطا هسحم يف

 نب ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع 5 تب دنه هتح وز ءانغلا هيف يذلا هرعش يف هللا دع اهانع

 ١ نب هللا دنع نب ديزي. تدب ير 5 ىدق نب ىزعلا دنع نب دسا نب بلطملا نب دوبسالا

 د.يعلبق دنه تناكو ادعو 0 ةدنع 3 نإكو تالعملا نإ وخلا ةعمز نب بهو

 نع يرحلا ( نر ا ) اعاتإف ناورم نإ هنالك دنع نب هللا 1ك © ا ىلا: هلل

 0 1 دنه هتأبا تدحو ةدنيع 1 ىفوت امل لاق يدعسلا شايع نب ناماس نع ريب زلا

 ا امزءق ةديبع يبا تدب تدع لع لح د 0 يجراخلا د نبا ك2 < نسحلا نإ هللا ديع م اكف

 : هتوص دمبأب حاص اهلا رظن املف الع هعم لخدف اهبأ نع اهسؤيو

 رداكفللا هنلا ومشت هلام انأ * ير نادنهاي كيذيع يبرضا يم وق

 رواسالا نيدحالا ناز مك ىنبزت ز * ادلاو كقوذت 1 كا

 يجحراخلا لاقف تاخد اذهلا نسحلا نب هللاد.ع هللاقف اهده> وامر تحاصواوهحو تكف

 ٍْ دبع ينأدح لاق ةيش 0 ىكعلا ( ينري>ا ) هب يرزعا اناو ةديع يبا نع يعا فكاو

 دنههللا دبع هنباناو م نب كلما دبع جوز لاق اص نب ىلع نعءذاماس نب رفمح نب ن*>رلا

 ( ا.يبنع تاق اهدالوا 2 ناك هنا لاش ناك امل نادملادع نب هللا درع تن, ةطيروةد.بع ىلاتنب

 ىنأب تءاخل ىلع نب دمم ةطبر جوززتو نسما نب هللا دبع ادنه جوزتذ امهةلط وأ هللا دبع

 ديعتام امل لاق هيبأ نع ةحارد ىلإ نع ةنشانن رم نع ىيكتملا ) ينريذا ١ حافسلا سايعلا

 ىلع يطخا ةمطاف همال نح نب هللا دبع لاقف هنه امناريع دنه تعجر كلا دبع نب هللا

 "0و0 كلل لاف أل تر تناور ةير وام كرو دقو دنع يف عمطتا كدرت اذا تلاقف اد

 كناكم كتج وز دقف ينم اما ةعسلاو بحرلا يف كاقف هيلا امبطخن دزه يلا ةديبع يلا ىلايخهو

 ( لاق هلل تلق اًقَن تلاق ًايطاخ كانا نسج نب هللا ديع اذه ةنباب لاقف ده ىلع لخدو حربت ال

 رك 703672 تصوم ل ع دج ع ص ع عع ع عج ممم ا م فمما 6 ا ع ع هج 7 صمم 2
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 نبا لاق: هنيف كير رف مانأل هناو كاع هبوتو نءا اه هللاو لاثف هب 1 ظا ١ 
 هللا دبع نب يددع نع ةيش نإ هللا دبع نب ر# (ينربخا) مانيال نه ظقياف ةدينع يا

 1 ا نع نار“ نبات نع مراسلا 2 بلط ينأ ن ل ند نبا

 لاق قائهدزالا ن نب عهفألا نب م , ةيقع ن لاف هم ا 1 نع هلأ بف ةهاعد رفهح 1 نأ

 اونأدق 0 انمع ينب نإ لاف هثينأف اذكو ادك مون يف 0 و كصخش تفأف لاق نئنمؤللا
 تاقدصا م ا نولسريو معوماك اذكو اذك ةيرش ن داق + هعيش مهو انكلع ادك الا

 مهيحات - َ ” ةيرقلا كلت لها نع ةنثكت تا 1 1ك م 31 ىدح بهذاف فاطلاو

 نس نب هللأ دع ى“» ىد 2 ردح ىلع تدك كلذ 6 معار نع اوعز 0

 هنأق يفام كل نط اذاؤ كب 00 2 اد هدواعو ريصاف لعاف وهو كمجح ن1 مشع

 1 هل لاَقف باو ا | ةمقع هل لاقف هت حا د 3 ل | تح هب لعفو كلذ لس يل لحاف

 مآ نا مهربخاو مال..لا مهئرقأف مهلا ىلاتك تنا نكلو دحا ىلا بتكا ال ينأف باتكلا اما
 00 رم ا هربا مدا يب يعل 1 0 بأ

 0 هللا دع رفعح 1 ل لاق قا 1 تار نب ل نا 2 0 نع كتل

 ا

 ءأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئب ةءطاشب ما دلي و> تنب ةدخما ينك يئاهها م

 1 نأ

 ةءح انآ اي هل لاقو رفمح و وا أأف اغااذأ يتح اهب رغأ ال لاقف عج 0 نَء نع

9, 

1 

7 

31 
| 

ّ ا
 
0 . 

 نكلو نهنم ةدحاوب الو ال لاق ةحاط تنب قدسا مأب ما مالسلا مملع نيسحلا تذب ةعطافب

 ةلعافلانب | قنع برضا ينعد نيئمؤملا ريما اي لاَقف ريهز نب بيسملا بوف ةماسق تذب ءابرملاب

 هيذبا كل جردتسملا ان ا ٍِ هيه نينم'وملا ريما اي لاقو هءادر هيلع ىتااف هللا ديبع نب دايز ماقف

 حا حاير نب: لع نول كب ىلا ىلوم هللا دبغ نب ركب ينادحو ةبش ن ١, ( لاق ) هصاختف

 | عدلا ىرعو ردع 10 ىنا لاق ىل_دملا بحاص نع حاير نب مهاو ١

 | نم ةعامحو يرفعلا ماركلاوباو هللاد رع هتدئام ىلع هعمو كم ىلا ة> وتم ا

 | اشحو:ءا دق اهارا مي ءارباو دج دع اا اي لاقف ٍنسحلا نب هللا دبع ىلع ليقاف سايعلا يف

 لاق يسفنب امهطلخأو اههجوزأو امواسصأف يفاين :أرو يف اسنأ, نأ بحلال يفإو 1 ْ

 0 الو احم يلام نينم هولا رسل اب كفو ل رهو ةدار عفرب مث الي وط قرطإ هللا ديعو

 لص نم ىلا ونار نا ل لوف يدب نع اح رخ دقلو لع دالعلا نم

 هللا د_.ء ىلع الابقا مويلا ك كلذ هئادغ ةماع نم رفع> 1 عنتماو لاق املا كباتكك

 نبا لاق د_#ت ابا اب لءشت ال ةءاع رر 5 رفعح 5 ءرعضوم فرع ال هنأ فاح هللا ديعو

 نعرف اذا, مل- نب ةيقعل لاق رفع> أ نأ ك اماش نب يدنساا ن نع دابع نب دمم ينأدحف ةيش

 نوغل د 0 كنع هرم فرعي دس هناف هللا دبع يدب ناد لثماف كتاظحلاف ماماعلا نم

 10 ا ا ل. م 0 ص >7 هج دع حج 2 مج 27ج ممم م ع م كس م



 نب دم نه |

0950 1 

 0 صأف نوذناخ مهو هللا دب ع هيلا جرخف دمع انأ / أ لاقف يومالا ىعاش ءاا |

 نب هللا دع نع سنأ نب كلام يور دقو رائد ا جرد 35 قلاع دادهو راثد |

 نب لع انتدح لاق نسحلا نب يي نع ديعس نب دمحم نب دمحا ( ين م”دح) ثيدحلا نسحلا |

 هلض ىضري نم ترأر لاق لذسلا نع. كالام لئس لاحهللا دبع نب بعصم نع يلحابلا م ظ
 اهملتقو هبا ٍجئر>و نسحلا نب هللا دنع سدح يف يدشلاو هلمفشي نسحلا نب هللا درع

 اك راخلا ن 202 هفدش ل رم ينأ دقو ه 7 كوت
 ىسوم ينئدح لاق ةبش نب رم نع ىكتملا هللا دبعنب رم ( ينربخأ ) 0

 ناحل نأ , امل اولاق ورمع قارس للا جدع نأ نول ارا دلع نإ دعت نإ ا

 م طا لخدا نللا نيدلا دبل لاق ىابلا يأ ةفاسر ةفاصرلل .ىعدي يذلا وابنالاب هءانب ١
 لع دار ملقم لخدو )

 هل_ش يتنبأ همفقت ءان « يندب نا ثوحر ملأ ْ

 هليل لك ثدحيوللا عأو © حوت ر 0 نأ. لم
 ورم نع مساقلا نب بوقعي 0 ا كج (ىرخا)ا ب هتكبي لو سابا وبأ هل.تحاف
 00 ا نع رررلا نع نيللا نإ ىع نع دنس نب دمع نب دنعأ ينادحو باوش نب

 هلآ در انما ناسا دع ىلا تك ىاساا بأ نا اولاق هيبأ نع كاحضلا ا
 دارص نمكلللخ نم كريذع * ىل ديريو هنا ْ

 دوعسم نب نرلا دنع ىلا ودعم ةيش نب رم لاقدخع ىلا اب تيك اتعاب 2 لاق

 هباحأف نيح ينأ ىلوم
 د اؤفلا ند طا.دلا ةلزنع # هنم تنأو كاذ ديرب 27

 دانو م جوه نيج كدزو نإ هنم تنأو كاذ ديار فكر

1 
 داهو سار 3 5 تا + 0 ْك اذ"ننر امدو

 ينا نإ كَ 7 نإ دم# ن ؛ هللادد مع نب يدع .ن نإ

 سايعلا ىفا ا اب لاق 0 , هللا كَم ع َنَ ديز نب ندا نم ماللا مولع با 5-3 ظ

 هاو 2 ناو ع ةمش

 ي ريغ قع ملف يف ا اممم هليل اهاقلأ و ف هاذ نم 3 0 ل ىتأا 3 بعءءاثت ذأ ناكو

 قباَنك اذاف ك0 دم انا ًأرقا لاقو 2 را جرذا و هدد ف 1 هدب ا

 . 1 ريعأاب هل 2 يلا هنار 0 35 او 2 ىلا هوعد ى اتا 50 نإ ماش ن

 ١ نك ىلا (انرحا ) اندلا يف. انك. ام هه 1 0 كل

 ا لا هللا دنع نع نو يرش ليك نع لممتسا نَ دم# نع 5

 ىفب اعدؤ هيوأوي نمو هنع ةلئسملاو د. تاط يف مر ملح وب ١ تكتل 0 رمساي نب

 تالطب هتقرع دق كنا نيئماوملا واس مع لو 0 مهلكف هع لسا ٠ الجر الحر 0

 ل الا ةيصعم بتل“ اال اقاللؤ ديبار الو هد ُ ىلع 70 0 مويلا لق ناغلا اذه ا

 ك6 222222 222222525222225 2 يي را ع يي ري مح ا



 مشل ىف تماقو' هنجبورتمل :ايءانا لع تداخل ةدجو رك نأ 1 اهطخ امل ةمطاف
 نب ناسا هللأ ديع ناكو هتحوز جر نا 4ة.طاق نه 2 هحوزت َِيَد حربتال تا || و

 ِق روصنملا هاحو م اءلعو الخ م, امدقمو مهاداس َنَم م هله خيش نسما

 هيلع طقس هنا ليقو سيلا يف تاق ميهارباو دمحم هانبا هيلع حرخ امل ةفوكلاب ةيمشاطا

 دحا نب ىلع ع نسحلا نب ىذ ع كريعس 5 رع ن» دا ينريخا كلذ ريغ ليقو ٍ

 لاش ناكو ن-> 0 هللا ديع ىلا نسح 00006 كلوي يريد زلا اعصت تاس لاق ىلد ايلا

 دابع انثدح الاق ىلوللا ىلع نب نسحلاو يا دناتشآلا يملا نذحلا نب دمع ( دخل
 انا لوقي ةلنعوسو ندا ؛ هللا دنع تك ر لاق ناماس نا 3 7 0 > لاق بوقعل نبا

 مكاو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لا سانلا ب رفا

 بوقعي ن 1 ليعمسأ نع نسحلا 0 يد نع تل معسل نب دزوحأ - نإ 0122 ينثدح ( نانا م

 هللأ 3 نيسحلاو مالسلا ةياع نءحلا ةدالو هل عدلا 0 لاق ي- او نع

 هللاديع نع ىلا دنانشالا 00 , دمحم ( ىنثدح ) مال ادم هل 0 نب هللا ديع امهيلع

 - هيلع هللا ىلد هللا لوسر ل ينتدلو

 0 هللا دمع ن

 تاقف ن ل نإ هللا ديع تلا ر لاق ناهدلا ةزاد>ح نب دلو ا ةقد نَع بوقعل نا

 ىور دقو 0 نإ ىلع لاق همدق ىلا هنارق ند ارو 0 ناك سانا كامات هللاو اذه

 هيلع ىلع نب نسحلا ته هللا كح ما همأو مالسلا هياع ىلع 0ك 500- رفحح يبا رابخا 0 كلذ

 قارإرلا دعب مساقلا نع نذدكا نإ يم نع ديعس نب دحم نب دما ( ىنثدح) مالسلا

0 
 كللَع هل لاَ 1 ونأ هد وهو نس نب نس يلا ىران فلا نايز نب روظن:» ءاح لاق

 ت6 5 لاق ا || [ اءملع ىلع نب نسي 2 0 م لاق الها ىدعب ل

 0 7 هللا ناف لاق ب رغلا 0 2 2 لل ىغبشي 0 كَعَتلا اذا ماحر الا نا كا امأ

 تيا لاقو هب رمدس# نضال >اق ه4 يرا لاق !دلو اهو ينثزر دق نعو

 ءار اقم وان ٠ لاق امان 0 مم ىقزر دق ىلاعت هللا ناف لاق هءلعو دعو داع ثيل هللاو اذه:

 نب ىلع نب د. ان”دح لاق يفريصلا دمحا نب دمحم ديبع ونا ( ينادح ) نسما 0 ميهاربا

 دع انك لاق يرق ملا نانأ نب ديءس ان”ثدح لاق رافغلا هابع نب رمح (اةدح لاق فاخ

 ءادرو راو | تاش دع هوب وهو هيلع نسحلا 10 هللأ دنع ََك كسار دع

 ف دلو هةالعن ند ةنكع زدءغ 3 | اضو 4.:د كا هيلا هاي>و ها هب بحرف

 ا و>رال ينا لاق ينفلا ا نط ندع ىلع تالةءام هل لاو ىودا الا ذئاح تديلا

 | نب ريع نع ميكتملا ليمح نب هللا. دبع نب رمح ( ينئدح )لو هيلع هللا يلد دمحم ةعافش

 دتعل يلا لاق يالا ةبقع نب ديمس ىنثد_ح لاق ي رفمملا رفعح نب لقا نع ةيذ

 | يدع 5 نأ اذاذ تجحرذف كوعدب لدحر اذه لاقف تأ ينانأ ذا نسحلا نب هللا دع

 ل بع م ببس سسع لدم عسل اج مهل ميليسا ملل
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0 
 ياا ور تا تا لا ا. لاطلاق تحسم او سحمان دهس“ كح ههنا نحتاج تاكو كسل نوب 0 نجني اب طك“

 ءو6س اهل لوشإ نا 0 كبيلق قر ا تاق ,يحو تءمحو رظللا هل

 ةمطاف نمسا نب نسحلا جمزو هنع 1 قرد ىلا زب بح 1 | لاف كقلح

 نع يا يي مدوطلا ) رح اهابأ هحوز مالسلا هبلع وهو هع أ 5 ُّق نيسحلا كت

 و 2 ليعمسأ نع ء نسما 2 0 نع ديعس نب دع نب ا ىف د>و كلذب هم نع ريب زاا /

 هيلع نيسحلا هل لاق هيالبأ يدحا هحوز نأ هل انقاو هيلع هللا تاواد 0 اهم كلا ل

 مالسلا هيلع ني_حلا هل لاقف ابا وج 0 نسحلا ايف كيلا مخي , ايرتخا مالسلا |

 هللا ل هللا 00 تنب ةمطاق أ وَ .ث رثك أ يهذ ةمطاق يتنبأ كل 0 تر رتخحا دق يناف ا

 / (ايرخأ) 00 رز ةناغألا اهتيود سك 0 ةأرسأ نأ نواوش اوناكو ةمطاقر ب أ

| 

 حو ىحن نب 0 نع ي ديزل لا سايعلا 0 0 ينرب>أو ا 3 يم رااو يع دوطلا

 راك نإ ديد رز لا نع 00 مس نإ 2 ير ريب زلا نع ريهز نبا أ

 ا أ 1 لو ب بتهضصم 0 ينندح ريدز اا لاق لاق ما هاج ىلع نب نسحلل طفالاو 0

 كلا دنع ينادحو ربدز ءا لاق ل ا 07 نع توا ىح ها وقعت( يرجو ) |

 ثرددح ضع قف موكعإ ثردد 02 دقو نوشحاملا ن , تفقاسولا نإ زيزعلا دع نبا ْ

 ند ا ل دحال ينا لوش ىل ءد>و 8 ةافولا هن 0 1 ند نب نسحلا كا 0 رد هلا :

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلع مدقق عزملا اذهام دعا ضع هل لاق تولملا بركملا وه الا

 نا ىرحعل لاَ كوانأ مهو مَع هللإ تاولد نيساو نساو لع ىلعو كدح وهو مو :

 نيترضم يف ءاح دقو تومأ ني> ناَهَعأ نإ ور# نب هللا دعت ناك نكلو كلذكل ىمالا ْ

 الا هب امو يمع نبا دهشال تئج فانم دبع ين نم انأ لوقي هتمح لحرب وهو نيترسمت وأ 1

 لاق م لاق عملا ةمطاف 2 ىلع لخدش اللف ع 3 اذاف نيا ته ةمطاق باطخ نأ ١

 كر و الو شدس امو 3 نكسف لاق ادبأ اذعلا 1 عدو 3 ناىل كول ل لك تقتعأ ْ

 موقلا ضع لاَتو نع | ع 2 ىلا ةيفلا ىلع هللا ل مع ليك 1 حاي ظل عشرا 4 اف ىذف د

 امه>و كصت ةمطافو للاخ ف هلوذد رمل ال موق لاقو ل آل موكل لاقو هل ا

 091 يالو# كل لود( اهل لام اهند اند يد سانلا_يطخم ءاغ همم ناكافيدو اهلا لسرأو

 يرذنب يل كف تااقذ اهطخ | تت لا ملف هيلع هللا تاولد نئد يح اههحو

 ُِف لبق دقو هتحوزتو لعفف نيش يش لكبو نيديع داع لكب كيلع كا لاق ىنبعو

 ايلا | 0 نع قاذبلا لسا نب دم نب دحأ ( نرخ ) .اذهتريدع اهايا هوت

 نا يركبلا هللا دع نب 2 نع بوقعإ نب ليءيسأ نع رفع ينأ هخأ نع ىولعلا

! 
 ١
| 

 ا
ْ 

 كلل اقام كلذ "ف وعو ترمتحاو 0 اعذب تاسراكؤلا# ازأ هفاانل نان كيجل و لع



00 

 اعج راف يح و رو يلام انز ن* ىلا بحا داه

 ام> وم ايلق كنطأو اذ ىلذاوع تديدعدقلو

 امدح نا هيف هنو حرس نال ءانثلاو مالسلا مىلع ندحلا سى 00 نب هللا ديعل 2

 لمر ردا قحسا ن ع ىلع ولا قرع ِق ةبايسلاب لوالا 1 ملا ن طدوالا ردقلا ن

 9 !نباو يمعاشولا ركذو < جرم ناالهنا نيكلاو ركذ لق فيفخ هيفو ورمس نع ا

 هيفحص ىدذلا ديعنب دمح أ لاقو رصبلاب ر 0 المرهف مهاربال ناردح 33و ضدرغلل هنأ

 دابعنال ان هينا مهارب م هلمرو هفيفخو لوالا ليش

 تت >4 رعشلا اده ريخو مالسلا جماع نسحلا نب نسا ن هللا دبع ركذ 2ع
( 

 هع راخا ٍِق هيسسأ يغ٠دقو مالسلا مولع للاط ينانب لعن نسا 0 نسحلا ب هللا دبع

 هيقلوقي يذلاهرءشىف هيلعهللا تاولد نيسلا

 بابرلاو ةنيكس اهب لحن # اراد بحال يتناك ر عل

 ىلع نب نيسلا تنب ةءطاف نطانب نحلا نبهللا ديعمأو دمجعابأ نسما نب هللادبع كيو

 0 9 تنذب ءان را 0 هلل 3 هع لل ةدعاط تن قدما مأام“ 1 مدلج || 0 ك”اظ نك

 ءان 1 .مساعا لاق ن سلا نإ يح انندح لاق. عسا نبدحأ ( ينرخأ) ب طنب نامور نبا

 ءاسنلا ناكوا عأأ اخ اه را رو حبق 7 الا هل تك و أ سعا امج ىلا فش ا تناك ام

 م ا مدعت ن نأ فام 0 اهاق ود ى ء /| ءاب را ةقانلاب ت ترك ؛ امزح 2 ع نأ نيما<

 52 وظح ْن# و تم 9 يم 0 ١ نا 0 3 هإوداو نر 5 اك لجأ نم قحبشأ

 ماك: 34 تدلوو 0 اعر 0 1 ىورو نوتالخأ ءوس ىلع نهجاوزأ

 قحسا 1 تك دقولاف كاذب 0 ريبزا| نء ءالعلا فأنبا يمر لا ا ١ اه>-وز

 اءلف مالس ١/ هيلع ”ء_سمحلا هيخأ ليق هياع هللا تاواد بلاط أن !|١ لع نسا دنغ

 ا نحر كلو 1 رملا ل يذر انا 1 1 لاق هيلع هللأ تاواص نيسحلاب اعد ةافولا هن ريض

 تناك دقو مالا هيلع نيسللا اه>زوت يفوت املف اه>وزتف امتدع تضقنا اذاف مكتوب نم

 / ( فئارط نمو ) هل بقع الو ةحلط جرد دقوا يع ناو مالا لا هيلع 2 نم تداو

 نع :رع يم رألا هب 5 0 نوقالخأ ءوسو نوءوظح ف شا رق اكل 0 تايم لا الا

 ملا نب هللا دنع دنع ةدحاط نب د6 تدب ةملس : ١ تناك لاف هلل كيع نب د نع ريبزلاا

 8 امون ىارف املاح الو 6 قرشو هلع طاغتو ةظع ةوسق هياع وشف تناك

 تددُخع ىلق هللا قرحا دق دفع تنبئ ا لاقف [موسق اهلا وكشي نايداراف 0



0000 
 ل ساسسسسسسسللسلللسللللللللللللللللللا 2 77ب؟؟7لس- حب

 دعس لآل ىضم اهف كنك "*« كلاَتف تولحاي نأ نم تاق

 # ديحؤلا لال دلاخ ينب يف *« شارق يح دعب ما ع

 ديدنصلا ضوحالا سانلا يت وفل © يديشنو دعا ينانف *

 ىديعاف دسم خبشلاو :صوسقحالا انآ تلق مث تكاتف

 ديلولاك ابصلا يف خيشلا كرتإ * يجش توصب انل تداعاف

 ديز يبأ ةياور يفو

 0 ديمم لوقتاةف يداه 03 تلو 6 تايحاف .تداعاف

 0 مالم د تما © نكلو كارم نع الاوت
 دوهعلا ماظع نم كاذ ىلعو « ءافوب يتءذمويلاكلو

 ديرولا لبح يد ءم «# ”تتوصبثيدلاكلىرحسنا

 ىديزو كانه انب ريخ لك * ينظف ءاشيام هللا لفي ©

 ىديدست ىجيراو يروما هللا ىلا باهكلا ةئيقلا تلاق

 ' توصلا اذه ةقيرط يعو اهريغو يماشطلاو شبح ةءاور نم رصنبلاب ليف يناث ديعم هانغ

 | ىلع ائمدق اءلف هداحاف ان دبعم هيف عضو ضوخالا لاق در.ا هنودحصال ءانغلاب ملا لعاو

 2 لوقيهعمسافه ظ 7 ءانغ ثدحا ينء.سأ كيعم اب لاق ديزي

 د.# لش ءانغ قعورخا رك را

 | راج نواف لآل نإ هحانا كلت هلماعلا كف ءازبخاف اهب يناريخاف ةصقل اذ نأ دز. لاقف
 ابعم ثعبو ةيدهام ثعبو مهرد .فلا ةئامب اهاريشاف تغلب اء اهرتشاف تيذو ترذ املاح 5

 اهمطقاو اهمدخاو اهزاجاو اهب اف اعابو الضف ىار ديزي ىلع تمدق املف ةريثك فاطلاب

 ان را( لاقو ) فرطواكو ياو ام اتءاجن قح اندرات: هاوق لاق ارضق اهل درقأو

 ةرارط نموخالو صوخ الازغش رعشلا هب ندلو ةعونصم اهلك ةصقلا نظالاق همع نع هربخ

 هللاددع نب ماشه تع.سلاق ريب زلا نع يمرحلا (ىررظ') هربخ يف ةشن نب رمع ارك ذ كلذكو

 هللاو انيسماثرحلا ابا اي لاقف يلا تفتلاسانلا مزهنا املف تارفلا ةليل ةريبه ثدحي ةمركع نبا

 صوحالا لاق ام مهو
 لوعءمنامزاا ىلع سداواقلخ #* هديد> نامزلا بلق الل يبا

 ديزي نب هللا دبع تنب ةكتاع نا يردهعلا دوم نب دمحم نع ريبزلا نع ىهرحلا ( ىنريخا )
 اهرعش ةرشان ةنايسعاهن اك ةيما ينب ىلع سايعلاينب ةلود روهظ لبق موناايف تئير ةيواعم نبا

 لذحمو رسن انمز هب انك * يذلا ذللا انشيعوبا.كلاَنبا و

 لهنيو داوفلا هب لمي انزح * هركذحبصاو هتشاشب تيهذ

 ناورم لتقو مهيديا نع مالا جرد يت> اريسي الا انثل اه لاق
٠.6 

 سس وح



 عملا 1

065 

 وحلا نع ناونص نب ةملس 0 لاق ينأ ينثدح لاق سلو 1 ليعسأ ينأدح ا

 نع نع 0 ينأ تأ 9 0 ريبزلا ن 1 أ قدمدلا َث ماهدسب 0 ا.ء.مسأ 0 ا !| :

 ينيدملا ريرح نع همع ن نع 0ع يمزح ( يقرب او)) ضوحالا نع ناومس نال 1

 0 ةتفالخ ىانلللا دع نا دير 516 كارا كس وأو َُء

 ةرد> اهعمو 0 اف 0 0 0 ا 2 اع 00 املف هيل ان

 زيزءلا دنع نب رم ىف. يحدع تنءؤ صودالا لاق ءام اهيف ىت:ت نأ ديرت

 ةرخا تقلاف تبرط مث طق هتءسام توص نسحاب تنفتف © ل نمت |" ىدل نكته تونا

 تلاق ةيراحاب تنا نا اناقو اه لا اننوف هللاو ي رك تلقوا هللا اخ 2 لاقف امرمكف

 "0 0 ينارتشا مث 0 هيقع 3 دول راادال ينغلاريرح ري> يف و ىداعلا نب دعس لال

 تنقاعف ى صا ىلع اه> وْزيو 4 اع َتأر ُظ هل م تنب 5 اذ يف فغشو م هرد فالأ نك

 هنم ضر ملف اع اضآاالا يندز ملو نارا الا ملا اهدزت رف ياكم اهنكت الع مث ين هارد كن

 روصقلا هذه تاراذاف ءاملا 2 | 6 ٌ نار 5 ىلع ا 5 ءاملا ءاقت سأن ينناكوف اهنمدخأ ناب الا

 اك كرف 0 0 يلحأ ى ادعف يفرح 10 لا تب رطف 00 5 نار

 تأ 0 5 0 0 7 3 عك و 0 هريخ ل 0 لاقو ىلا 00 0 !

 ريدغلا دن وب ءاملا ىتاسأ ان 0 يجسأ ةاذنلا يقورا نا

 رورسو يد لك يفو سشستقتعلان 0 ءاخر 00 اف

 وى ريصم راص ها اذامو 0 هيفام نارصس دو 2

 يريعض نحيامو ناو» نم ه قالاام يكتشا هللا ىلذ ه

 ريكا ريغ ترد قدص فرخ عل امو 6 املا ءاغاأ »*

 د 3 رو مح مهاكحأ و ا دا# وعلاب قا 0 ينأا

 # ريسالاك ينناف هيف نأ .ه اع نقي هلالا ١ لئلف 4#

 رونقلا 1 ترز»و 2 0 َ » 0 ل 0 0 تم ينثل

 هتفو نم صوخدالا لاق

 فيا ١ وص

 » دع 0 ءانغ ىنغو نإ 0 ريدغلا نر ذل

 ديلولا لآل يضم اف تنك 4 لادن 2 2

 ( رشع نماث 0 قاغالا -55)

 غ1 يي ش2 222222223232322 ا
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 ىنثدح لاق ريبزلا نع ير ملا ينربخأو ينئادملا نع ءزازملا ثرحلا نب دمحأ نع بطلا وبأ 0

 ةئدملا فرعي لحرب هرياش نأ ججح ا عيبرلا ىعأ زوكتلا ناان كان تءمح دقو يم ْ

 0 قير وهو. انام 0 نقالرتعا | نف ليج ناكف اباطيح و اهو ردو ايقرلعو ابلغاو |

 لحرب هد أ ينممأ دق نيئمؤملا 1 ناك دق كدح نات ينلاف ايل لاقف راصنالا |

 دال رك رع ديالو تقاوم نسف اهاروقو امناطتجتو اهقزطو الهاوي ةئيدلا فرعي . |
 ا عيبراي لاقف روصنملا ىلصو لجرلاب هيلع اذه ةجايلات الو انك ةيفكم الو ظ

 نم لاقف روصنملا هيلع لقأف ةئيدملا تاما نم ردن 2 هرب هعم راسف اذوهاه |

 نم كلام لاف ريب زلا ةياورىف سدلو زازخلا ركذ اذكها كتفرعم هغلسال نم لاقف الوا تنا

 ناف لاق لزنمىل سبل لاق كازنم نيأف ,لاق مداخيل الو تجوزتام هللاو لاقف دلولاو لهأالا

 كرف بكرا هللاقف هلجر لدقف هسفن يعرف مرد فالآ ةعبراب كل سما دق نينمؤملا ريما

 ناتيار نا لاق هيالاق نينمؤملا ريماىل سما دق لضفلا ابااي عسرلل لاق فارصنالا دارا املف

 كل ىماام لاق هنا زازخلا ةياور ىفو هللاو ىردا ال لاق اذام عنصاف لاق تاههه لاقى اه زع
 تبلف باسحلا يفركي ملمه اذ_ه ىتفلا لاقف ىلا عقو وا هطعا لاقف يناعدلهب ىما ولو "يشب |

 عيب رلا هللاقو لعفف ةادغلاهب ان رباسلاق رضضاح لاق لل>رلا لعفام عِسرال روصنملا لاق مث امايا ظ

 هنكعال لعط هعم راسفدب دهعلا رخا هناف كتاف نآةللاو هناف كسفنل لحاف دغ دعب جراخدنا |

 ريمااي لاقف هيلع لبقا هتوف فاخ اماف هنع ضرءملاك وهو عجرم هريسم ىلا ىهنا يتح 'ىث

 صودالا هيف لوس يذلا لاق ةكتاع تدب امو لاق ةكتاع تدب اذه نيئم'وملا

 ايف لوقب هنا لاق هف لاق * لزعتا يذلا ةكتاع تيباي ©

 لاس اع 12 عقالم ويجري 8 هلق كم اع دق ألما نأ '
 لعفبالاملوقي ثيدحلاق ذم * مهغمبو لوقتاملعفت كاراو ْ

 فال | ةعبرا هطعا دلخمنب ناماساي كسفنب. تركذأ كتيار دقل هل لاقف هربخ يف ريب زلا لاقف

 عيبراي كفرظا ام هللا كلتاق لاقو روصنملا كحضف هربخ يف زازا لاقو اهايإ هاطعاف مهرد |

 05 لطم فلا لاقف مهرد فال ةعبرا تناك اهنا نينمؤملا ريمااي لاقف مهرد الأ لسا

 نم موق ك1 لاق ينئادملا ينادحو هربخ يف زازا ) كانو م( لصحم ال 0 ةعبرأ ن

 مسي نا يثخ عفقملانبا م هار املف نئادملا باكا ىلع مهب رف عفقملا نبال نبا مهيفو ةقدانزلا

 لثمتق دْحْوَف مويلع

 لكومداؤفلاهبوادعلارذ> « لّزعتا يذلا ةكتاع تدباي

 ئىرم وجا زيزعلا دعب دمحا ( ينربخا ) يضمو هيلع اوملسي رف دارا امل اونطفف كباب الا
 ضوحالا هنيلا نهي نا هل.اع ىلا بتك كلاا دبع نب ديزي نأ ينغاب لاق ةيسش نبا ن

 لاق بيبش نب هللا دبع انثدح لاق عييو فلخ نب د انربخ اف ىنغملا ادبعمو ىعاشلا
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 | زواحبل نكي ملو ةنانك مك
 | لغش اهيفىلومايا ذنم اهراملو رفء> ما يدنع كلذ ىلع ردقا ال لاقانلا لزنتءا كيلا ىقرتا هل

 اناقف هل ةبرعشم يف هأندد> وذ ضصودالا ابنا يتح عر لاق ةيمسأ

 |. هلوق اندشناف هبت ةدحا ام نضع اندشنا انلقف' قدارزا| دبع ضعب هللاو رَمَدَح ما ريثك لاقف

 لكومد افلا وادحلا ردح »كرد ىذا كنا تيا

 اذ_ه نين لاق هشه هب دسقاام الول هرعشاام هللا هلتاق ردكل ثاقف اه ١> لع يبا قح ْ

 نا كلف دير نإ لاَقُف هدنع ند: افردناو كَم تاقف موخذتلا ىملا كم د اذه ادافا ِ

 لاقف عش كؤزرا الو كلزنف.تّدش ناو فرطملا كل نءاو ةلغبلا ىلع كلمخاو ىلَرف ع

 تءاح يح يدشنيو يندم 0 هلزام لا انقرصن و هيلع تردقام كل لذباو كرف كَ 1

 أ نم رشا اذه تل ل ىلع سارف انأاب 0 ندتسا لاقو ارائد نير مانعا ل اعدف روظلا 0

 ربع دحأ نم ليقا١٠ هللاو دحأ نم اده دحأ نم ف و.لاق قيرز يب نالمح | دحام لقأام هللاوادحلا ماله دخلا + تضابام كنا هللاو لاف كل 0

 هما فار نإ تيمعو نعي د5 رآها هلال سفن يف لوقا تلمجف قدزرفلا لاق ةفيلخلا |!

 ءارعإلا نبااي قدزرفلل رثك لوق نم ©« اهنداف هنم اهذحا ىلإ ةعمط ىو يش نحدد
 أ لماح تناكو ةغد نم قحا يه لاقف لثلا برصب اهبو م نب ىرمت مآ فر ةعدل 1 ||
 اهدلو لهسا دقو اهيلجر نيب اهالسو ت>رذو دلولاام منال يهو تدلوف ءاللا تاؤدف |

 كلذب نوري»ي مع اونقءابا وعديو ءاقمحاي من امتراح تلاقف )١( ءافرءولا حتفيا انراحاي تلاقف

 نب ناما_س ىنثدح لاق ريبزاا نع يرخلا ( ينربخا ) ءارءجلا ناي مهنم بوسنحلل لاقيو

 يراصنالا ةدعاس نب رعوع) نإ هع ن نعرلا 3ك نب ىلا راح كف يهمل دواد

 يرسلا لاقف * لزءتا يذلا ةكتاع تدباي * هلوق دشتي وهو صوحالاب !

 لحما كفة رة دفا لا هسا هوذا 5016 تحلب

 كلذ يف لاقو صوحالا هيناوف
 امحنلاعبتب ذاب اكلاك هب يبسو « كلام سي راك | يفيمتشوتناف

 اما الو ءالولا الا اا ق_< * مهم تناامو ديز ىلا يعاد

 احرلا قطنت ملو اهيف اهمابأو *© كلام باسحا تددع واكناو

 امذ> كلام ىوس يح يف سالت * ايذكم تلقثناو ادع كنداعأ

 ا مسالا مزتلب, مث يمسملاب الو * كلامءذج يفسوحماب انا امو

 امخضاابسحلاوزءلاهنم طسوت * هتدجو تلاسدق واينا نكلو

 لاقف يرسلا هباهلاف
 ىلا رنم صويحالاناك يتم © ارط قاخلا اذه عيمح تلاس

 سالطلا نب دمحا نب دم ( ينريخ ا ) اهرك ذ تيغلاف ةرادخم الو ةديجحم تسيل تاسا يو

 هأنا وعدو مم تلاَقث هاف ر هلا روش له 0 ع6 ةدام يف سوماقلا يفو )0(



 )94ة١ا(

 بهذيالامحوبابشلابهذ « بنجنأ يذلا ءاسسنخ تيلي
 ثوآتملا يمه بزاعحو ريو #4 ينجيمف اهوجش ةمامحا ين 1

 نأ لاقاو وزع نع هلا لوا هك خا 1 اعلا و لدبار يبأ نب ناماسل رعشلا

 ندد اهودحش ةماعلا يس * هلوأو زر نبال. رئ 30 ةقانح هق ىلا

 ل نص ةسانك نب دم لافو ىنأىلعتأر ةداج لاق لأ ي يح نب نيسحلا ( ينريخا )

 تبباي * صوحالا اهف لوب يت دا ةكتاع تأ 0 مع نب ايرك ز نبا

 هب حان جلت نم الالل_ه مه اهنيع نيب تلعج دقو ةريك زو صو * لز هلأ يذلا ةكتاع

 م الا امتع ىلا كام لاق نع راقلا دلع دفع نع يزل قدما ( فرحا )

 دبع نإ قحسا ن ء ريبزلا نع 1 يفرح ) ةيواتم نب فيا نب هللا دنع تنب 5

 ذي نب هللا 2ع تن 0 تنل انى ىلا داع نإو امل لاك صوخأالا نار كلما

 (قرسأ ) ةكنامب هنع ىك فارشالا نيي. تناك يرق لزني ناك لجر وه اماو ةيواعم نبا

 فارشالابالزان مزاي, ناكو انيل صوحالا ناك لاق مكح نب بوقعي نع يري زلا نع ىمرحا

 قفار ثلا لرانلا ةميخ ن ا 0 نماق رف هك رتف كلذ ٠ 0 هاهنف

 (ينريخا )هيلع لدي نأ هدف الو اعل هنع 17 0 أ يذلا ةكتاع تداي * لوقو

 نب زيزءلا دبع ينثدح لاق ميهاربا نب رفعح نب ليعمسا نب د# نع يربب زلا نع ىرحلا |

 هدنع تد#و ا 1 فاس كالا له ند *كل لاقف ةنيدملا قدزرفلا مدق لاق نار

 تنسو اننلع» هرئؤي ك واج وذ امكلاح ادع 0 00 هللاو اذا هب عنصأ امو هل لام ١

 اسنب ضوناف لاق ضعبل مهضع ءارعشلا ةوادع نم اذه نا لاقف حبص» يتح ءتايل هءحاضم

 رخص بأي ففلت تلقو يتاغب ىلع يثارو اريثك تفدرأف قدزرفلا لاق كريغل بآال اذا هيلا |
 ااا زو سلجم زاتحا ال تلمح ةهو) ىف قضلاو هسأر رمفلا ًافيدر نوكيال كلف

 كلذ نم هيلع تر يلا مهو ةنراج لوفاق نأ رز التل ارو ]دي نم
 هر نع تفتك كلذ لبق لوقت 0 مه تاقف مهضغبي ناكو قيدز ينب ىلع زاتجاو

 اهكرأ ةباديل نكن اراك فكر ار 1 ينكلو بذك لاقو ل ْ

 هللاو مكباود لاقق تذراام م لك .ةريثك باؤد ائهه رخص انأاي لحعتال اولاقف هتباد الا

 كللولاقام لاو تلقف مهراصبأ زواج ْي - مفتت لي رع انكم قدر نم ىلا ضغبأ

 ا رهام ناش رقأل اضن ا ُُش : رعأام هللاو لاقف مهبلع كيضغأ يذلا اه اسأب

 مهدحأ ت تنك نا تلق مهدحا هللاو انا لاق شيرقلو كل 1و هل ملف لاك

 5 انا كوم مك نم داو انو الا ودل بليت تح نم رتخ ميصد#لاق يعدشللاو تناذ |
 نبااي كملعاملاقف تبذك لاقف كلام نب روف دلو يرق اما تلق رضنلا نب تلصلا يف

 نيرا اوشا سو هيلع هللا ىليبلا ىلا رت ملا ةناتك نب رضنلاىنب مهشيرقب ءا رمملا ١
 000 -0- 222 جس 7< 02022222 222 222 3----------



 ( ا5ا/)

 هلاحس ن 55 >ف يذ لاونب
 هناك رومالا ثدح ىلع ضام

 هماظعا ادب اذالاحرلا ىدس

 ةرود ميماع هل نا نوريف

 هل يود رومالا لدن لمحتم

 اذا هلو

 ةعب هلو
 4 هوزل ناكو هنا رك تعا

 مهم نشا رفق تيس

 اناغأ ا

 مهك رف موال نعد وو

 رشاعم دو ديار تال دقلو

 يعماطم نيقيلا 0 اذا 2

 0 كلا“: اع
 يناةدصت ةحاح َّ يندعوو

 1 احداق امرغ 5

 ملا يذلا كل نر كش الف

 اهرعد باسم كل نوكتاح دم

 هناف ضنيرقلا تاع اذاف

 هتيبل جيجملا 2 ن“ رءعلو

 ةيازق كتم "كان نك و نانإ

 م ملاذا مهاقعم ن كو

 0 كاك يي

 ميدو ا لعش كارأو

 7 ءود كأب 0-7

 نا »*» اهريمأت رص نيحةنيدملايرأو

* 

#2 

 ني

 ان

* 

 نإ

 نحسملا نامل نر اذ[
 لقيصلا هاللد تضع قأ وروذ

 لدجألا نط يوهثاغلارذ>

 لهجمال هل تقيس ةليطفو
 لهم قباس مراكملا قيس

 لغفالا لامفااو ةمورالا د
 لكي مردقلا دع اذ كرا

 لقطع "ند ءداشو

 لودتملا مزاحخلا نا كاد_دل

 58 تفلح ادعاو» 0

 لودت» مع ءارشعو 1

 اولدبو ثيدحلااوبذكذا تيفوو
 »+ لوح هلأ تناو ينفع

 لحرو ىلما ا هن لح 1

 لَدالا عرتإو لردك

 ل_عاام رايخ نوكي م

 لمزلا ركل 05

 لزدتقف لاونلا اويلطن الشو

 لقعملا الا نوشام رش نه

 لعش الام لوشي ُث نوكأ قده

 كاعالا مانو اهب "يربلا

 خلاب نو 907 :ةفعأ كار أم رم لاقف

لا هده يف ىغمام هبسل 2 0
 5 1 ىناغالا نم رابخا

 برقأ ينه تناو كنعدصاو * تبارق كلا اذ ا كس وص

 بصخعو لطت تناك ناواغحو « اهرب تل اذا را او
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 1 اور 370005131 0 ا سم

 كدوب ودعلا يرأو
 بد نافذ ووذ نع معو #* الأ. 2 كف نيشاولا فلا

 تضغإ كلذلثمو تدضغققح ان ةحبلو ع م2 مْ

 يسألوا كَ 4 بسب ناكنا »+ ا

 صوحالا هيلع لخدف ةئيدملا مف ناوى نب زيزعلا دبعنب ركب وبأ-جح لباقنم ناكاملف

 011 9 ل دك كف ةيزراذام دع نم سم هللاق صرح الا عرتانلل هحافهتجمتحاو
 عج راملفهب كنوييعيف تملعدقام ىلعةفسلاو نفالا نموهو كساىتب نمكسفاني نماهبوماشلا

 مغأ نا تهرك هللاقف ةباحصلا نم هدعوامل ازحنتم صوحالا هيلع لخد جملا نمركب 9

 هذه دح نكلو 0 ل نم ىودعكب تمشاف كيدي هذا زيغنم نيئمؤملا ع ىلع كب

 ص وح الاهل لاف ىلع تمدقف كيلاتدت كلذنذأ اذاف نيئمؤملا ريم اكل دا 11 ريئاندلاو بايثلا

 زيزعلا ديع نبرمع كلذغلبف هدنعن« جر> مث كتيطعب يل ةجاحالو كدنع تقيسدق نكلوال

 اا ماسك وأ راد نام ءاطعأ هيلع لخ داملف ةنيدملا يم ذئويوهو صوحالا ىلا لس راف

 ضوىع يفلاقف صوحالا جر> مث كلوه لاق ركع يل ضرع ىل ه 0 هل لاق مث كلذ

 كاع نر لاق دامح لاقو زي زءلادبع نيرمع ابحدم ةديصق لك ايد يبأن ناماس ةديصق

 لاقف طقف اهفاوق ريغو هرعش يف اهلخدأف اهنابعاب ناماس

 لراملا ىدلا هكا مل

 ىنناو دودصلا كك د:ماتدع.صأ

 لكوم داؤفلادبو يدعلا ردح اننا

 ليما دودصلا ا كلا امس نب

 ا د” ةدكل تددصامو كتعتودددق لقد ال حشاك ةلاقم

 نإ عجار كلام ز يف كب انشدع له شدحاش دّقلف

 تاق اذا يأ
 تلاع يذلا 0

 ه-ط# ماقتسا

 ل نيل

 8 نسل تك يلج

 قيقرالو تنال تدرك 01

 يذلا ذللا انثيعو بايثلا نا

0 

 ةبامنصو ىغمام رك اذن الا

 َح هصاو هتشاشإ تيهذ

 نادل تقاخاو بابشلا:يدوأ
 هديدج نامزلا لقال يكب

 ذا طال هلم اخ سارا

 ةرحسل >ىلع تره مفسو

 دك لهما ] تنل تلقا ل 1 حاف

 نكت كنف

 لوحالا فالخلا رظن اك فاذ

 َلدَخ لا نالل هب نالن يناف

 لضعم ثري دح هب ضيغبلا ىضرأ

 لك اورو قدللا ون رشا

 1 نمل انهو هل 5

 لميو داؤفلا هب لعب انز>
 لهذي ال :

 لوعملا بايشلا ىلع زحل انأو
 لوعم نامزلا ىلع سدلو اتا

 لوحلا ماغثلا هب داوسلا دعب

 لذعتو ءارثلا ىلع مولت الهح

 ليشال ىذلا كدعصنت يرذف

 ميم قكلقلا ترتم



 (افه)

 ىلع اذاو بعشلا ةورذ يف بشنأ دق 3 0 داع ماهس ند مهدبانا اذاف ل. 0 ته

 بوتكم ليلا

 داعم سوفنال امو» لمرلا ىول * يوالا ىلا خءش تايباىلا لهالأ

 0 1 نك اع دالب

 بوتكم هيلعاذاو ةران رهظيو اروط ءاملاءولمي رجح انأ اذاو رحبلا لحاس ىلا ينحرخأ م

 دالاب دالالاو سان سانلا ذأ اهلهأ ك

 للامور نلو كَقَوَر قسن نإ كناف هل سعأ يف لحمت الوهللا قتا هير دبع نبااي مدانبااي 0

 ا يح لحاسلا ىلعقبيرطلا شحلف كلذب قدصل منش خ حس رف ةنامد ليدلاىلا ةرصبلا نموثكل

 7 أدهدس 1 حطنيلف كلذ ىلع رده ناف هقمح

 لكوم داؤفلا دلل وادعلا رد »*» ل

 0 دودصلا 0 كيلا اممق +

 يذلا .ةكباع تلا
 ّ ىتنأو دودصلا كل يلا

 را

 0 0 دعو مهلا ادع لاهو ودع عمج ادعلا ةنع كراع نك 1 هنحمأ هل زمتأ

 يلا هل لاقف هلام نم 2 ضعب حا“ ا يفو ةيطعلا ةحيدملاو كطعأو

 | دمحم نب صوحالل.رعشلا# هعحراف لاقاللاق اذه لثم تدحنم كدلو ل "ا هيلع هللا ىلص

 يرحم يف رصنخلاب ليقن يناث دعم ءانغلاو زيزعلا دبع نب رمع اهب حدع ةديصق نم يراصنالا

 يئاشولا نع رصنبلاب لوالا ليقث فيفخ عرس نبالهيفو اهريغو سنوبو قحسا نع رصنلا

 ينثدحلاقريبزلا نع يمرحلا رعشلا اذهيف صوحالا ربي ( ىنريخا >ىحب نب ىلعو يملانباو

 ظ ىحي نب نيسألا هبان 0 و ىلهؤملا ركب فان 0

 لاق رسءابزب راع نب ةد..ع يبانب هللا درع نعىلصوملا كيا نرر* نع

 ىلهؤملا نءي رب زلا تءصم نعهسأ نعدا#ح نع

 صودالاو انا ت+رخ
 لا تلك راو ند نب هللا ديعل اا انك اءاف جملا ىلا نسلانب هللا ديععم دش نب

 يتلا ههدرصق ان دشن اف |١ ءاندعتتباف اناتاف'هنلا لدراف ةرمسش نم ادقنأف لك اند ىلا أ

 اهفلوقي
 نهذيال ًاهحو تانثلا هد 2# كيعا يذلا ءانتشات

 تح ال دودصلا سم كيلا 5 ** يتاودودصلاكاحنم ا أ

 تاطم كدول لص ما متل »* لوعم كايدل ل_ه كرد هلل

 برقتيوا كاومب لكومل * ينناو كاذ لق كتيار دقاف

 90 نورواجتم « مثاو ءاخرلا ن هزلا يف نحمذا

 بو املا 2 بزاع 6 *# ين دم اهوحش ةماججا 5

 صحم و لطت ال دالبلا يرافق مكضرأ نء*حايرلا ةيراح تعو



 (ؤأ44)

 بجحعلانم ناولأب يتأ, ىهدلاف * هبلطم تافام ىلع ءاكلا عد ْ

 قسما باول نع يلكشتولا ير قا هباحاا لمر تينت لولا ععارا ءانغ]

 - © ىسيع نسم را 2

 | ركذ ذعم ظحاحلا ه رات رول ا امهف ام ا و عا سر دع نب لّقمم ناك |

 ا هتقيط مي هاف ز لهأ نسحأ ن نم هنا لاقو متلِب ةفرعملا نم هظيرقتو فلد ي 0-6 1

 فاد:ىناللئاقلا وهو هي 30 عافترا ه هرك د: لفلا اعإو لهب وا هلأ كلذ 1 3

 هيلع هيتع بتع ف 1

 0 زم رستم ناو * يندصقتف يتيمرت كلام ى أ

 5 نمدغت مل انداسجأ ناك * ير ىلع ا كلام أ 1

 1 كلذي نرحل قارب لا عجر مث لب 1 ىلا فاذا داز ناك دقو 0 لئاقلا وهو |

 ا كسلا دع ينأ نع نئفخالا ناياس نب ىلع |
/ 1 

 نويبع كنذم 0 تددعس دنقلا * 4 كيري ترق نال يرمعل

 نوصم كسياع يباق نم كناكم © يتحم كيلع فقو أ وأ رسف
 ْ رك كا 0 امو * احزان تنك اذا ايندلا نسحوأ اف

 | يطسولاب لوالا ليقالا نم هنو قرات ءانغلاو ىسيع نب لةعارءشلاو ليوطلا نم هضورع |

 نمو لقعمل هنا لاقيو قراخل هنإ لاقي لية”ينان هفو لمر فيفخ ىدع نب لقعا نحل هفو |

 رمهتملا لوالا ليقثلا ن 00 ريب زال ءانغ هيو مصتعملا خدت: هلوق لقعم رعش |

 امليحر دموي يدعسنيب ما # اطولطو اء.سر كحاه رادلا

 امايوع رايدلا يف ينفي ناك نا * يلوعأ كنيعل لقف كاجحش لك
 اهليبس نابتساف م راكملا نس * ىذلاو فئالخلا نيز دمو

 كبس رص
 . داعم سوفنلل امو لمرلا يول * ىوالاى لا خ هيك لاجل

 دالب دالبلاو سان سانلاذا # اهاهأ نم انكو ئ 0 0

 نع رصنبلاب لوالا ليقألا نم هلو زر نإال ءانغلاو اورك ذ اهف داع نم لجرا رعشلا

 نب د# نع دع_س يبأ نع رامع نبا ( ينرب>ا ) هيلا هلودنم نم هنا لبقو ملا نبا ['

 لق يدع نب :متنملا نع يمبتلا ٍببشالا يأن نب ةملس نب ىبحي انئدح لاق حاصلا ||
 | نم موق تاقديع تيلو لاق دارم نمانل تخا ينتثدح لاق ةيوارلا دامح عا

 قف يناخدأف ىلب تاق ايم كيرا الا مهم لحجر ىلا لاق 0 | راهأ 2 0 انأ انف برعلا



 (ةضه)

 حايم لك مث ينع حوبتل * وال يف العا دو ا

 يحابصو انحاو ابن ال ف يتلا يلاح نعتدبحأ اهربخاو
 هلزنم ىلا هاعدو ةمر - هيل هنأ ركاذ ساون يأ ن ن٠ ةحر وبأ يدتفاف لاق

 هاد رعف ةمحر هيلا صل هيف هيلغ 0 زم هحزاف هفر هال ينبدملاو ساو وبأ هءاجف

 ف اءاكي نا ةجرالا اسف همسأ رهشنو هوم نأ فاخو كت ينيدملا قفشأف ساو 5

 و ساو 5 هباح أف ماقَنالا نع ءاضغالاو هل حفصلا

 حاج نب ةجحر ةغللو امأو # ا نمَح ماس هذا

 يحالمةءاو دعب كل يتنرو * رشا كتجك فاروق داو

 حامح دعب كيلع داؤفلا فطع * يذلا وه ك. :اقم يف رسكتو

 حازم ني تدل ةعاس يف # ارعاش جزاع ال كنا تكلف
9» 

 كولا :للطلاو تااكو_ 5 لركلا قرا كاكا

 لمكت تبراق دق كئسو » رايدلا مسرو كي
 0 يبا يا ىددع نب لقا ءانغلاو يدسالا ديزنب تقلل رعشلاو براقآلا نم هضورع

 ةسونع نب نح راادع أءهم ترمكلاحدم نايل ناذهو ردتملاب لوالا ليقثاا ندهنطو يلجعلا

 ١ يزيءلال يلع نب نحل ا ينئد> لاف ىلع نب ندخل ) ينريذا ( ةنما ىصاعلا نب ديعس نإ

 'ىط نيبو د 5 نيب ناك لاق هن ىلعالا ديع دع 0 ماشه نب ىلع نع

 لمتحاف نيلجر ءامد طل ىتبو او>اطصاف برح ةفوكلا ةيسداق نم ةبيرق ىهو صخلاب

 لوخا ةكالعلاو تنازع ع كلر ]كفار "كاك
 « اروش اش>و ياوغلا تءاواع اطوأ ي ولأ ههديعقب 00 يفةثلا ت تاصلا نب م ىلا هناعاف

 ابلوا ى جاا هن هب صقل ل يدسالا لفغملا س 3 هناا

 لحرلا 0 ءاطملا ع دقو 0 نسج مْ د باط ند تاف دق يذلا بابشال له *

 نيرعشع تء 17 0 0 00 ةرسع 0 ةمق تاكو 1 رد فالا ةرمشع 0 د

 ريعب ىفلا ةميق نع افلأ

 مد ىناغالا نم هذه تيدكلا راعشا ىفام ةبسل جو
 ابدأ ١" وص اهنم

 ا

 نم رلا دع هيف هناعأف ديز هنو ككل هلتحاو هيد ؤا نا لد تاو ا يب نم لدحر كلذ

 بقنع -ىشاسلا .هزباغأ نسرل مآ :*» .بلط نم تاقدقي دا ن1 2 له

 0 نما: ياغالا ت ؟ه)



 (ا4)

 رن م 5 زمعملا نبا ةياور نم اعيرمح لمر فيفخ ةيزاشل

 0 يح-ح تالبأو « رذ_ءاامو يرذع تن»

 رغب ام نيعلا نم يمءدو © ين-ةلخو رورسلا تفلا

 هيلا مةكفههرك "ين ىف اهتاعب املا ب دك ياك نر د نا رخا انعقاد رك دوو

 ل اك ذالا نيرخآلا نيتيبلا نيذوب هيلا تيتكف لبقي ملف رذّعت

 تكس وص :
 راشب رمش نم هب تفاكاتس * مكمل اراشلا رعشا نم تلح

 راح نمسفنلاك :دفانيرواحو * ا:ازانم يف ىلح هللا ةمحراي

 2 امذاكودعيامو كنعت ينك هتور هللا كلاس تلم: اذا

 0 م يرد ءانغلاو ساون ك1 هليرط ناكل ياثلاو.لوالا كيلا ساو ع

 حاج نبا ةحريف ساو واةلوق رءشلا اذهو لمر كلاثلاو ين“ ا يف ةنان نب ورمعلو رمل :ءلاي

 يوحدتنلا دب زب نب دم نع شفخالا ناماسنب ىلع هرب قرا بتاكلا ةءاس نب حامي مع

 حاج نبا ةمحرهمسا ًامالغ قشعتب ساون وبأ ناكو ةحر اه لاقي ةأرصاب بشي راشب ناك لاق
 ( ناكو اندم الجر هاخاو همزلا دق هوبا ناكو هلايف امدقتم ناكو بتاكلا ةملس نب حاج مع

 راشب ناكو امنع هصوخشو دادغبب هتماقا يف ةرب بييشتلا ساون وبأ رثك أو مهدحأاك مهعم

 اهاوهي يتلا ةأرملا ةحر يف لاق دق
 كرف نمسود رفلاةحنارب يبسح * انلزانم يف ىلح هللا ةمح راي *

 كيرإ 1 فا رطأ ةدايدسالا هارت رغ امير سات للا

 راقب تدك نمش نساول وبا كاقف
 راشن رعش نم هب تفلك اب © مكمل راشإ رعش نم 0

 هيفلاقو ةثالثلا تايبالا

 مقا قو دادقا سما ا اورام رم تعا نما
 حابسلا ةحانس لكو المر «اهريس كدةكةبراح نط يف
 حاولا نمو راق نم نافنص * اذ مالو ردق ىلع تب

 حالملا دب 8 ةنارزيلاو 00 اهردص حطني ءاملاو امناكو

 حاج قافطسو تود يو ا#ىح دل ردي نايرْئلا نمنوجخ
 حاضولا ةنيدم كانه صد او# اهلها وةأرمسأا يطاش ىلع ماس

 حاجملا يظنع دصقمىف *اريحت٠نكتالوتيدهدصقاو

 «. حار ا براش ام. هامس ير نءلا او نت رلاة مح ر نع

 - حادرو لكم مينو * غتناو نغأ ىلا تعقد اذاف

 »+ حاف ارو 4م امس »+ تب اىثاحان ردكوا دة
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  0هه صسوسو هن حو ها جو ب ع دسوق لاو هك نع جواس ع هع سئ اح ع م 1 15 2 00019355 1721727121 553 1 17 17763 6 15 7 ٠ ا

 رفعح ىلا بأ و1 اء همم افرح م مو هب تبدع مك يبا ىعالا 92 امصق تصقو اذكو اذك

  0يلإ اسلاح يي نب ىلع ناكو هأرق | لاقو ىسيع ينأ ىلا هب يعر مث كدنو هأ

 صالااننووف | ذهام لاقو كالذر كناف ان 1 رف ةيحان ت كل 1 ةعقرلا تلمع نأ داراف يب

 تاطتمإوبا ينتدحو ) ل 5 لاق ( اط اضغم 4 و انع هللإ افع ناو هدب مع عش 35 هنع

 كزعو برت نوناللو رك اك انكلاق يبأ يف :”دح لاق تارقلا نأ 10 نب سامعلا

 كانه ناآك 2 ضعل ينغ 5 ةرءذاح

 ريتسملاك داش وا نما« ءاعاقم ترك دو كنا ردبإب 5

 ا نحل مايالا ىلع قاب د امسحو قاحملاب حصغ كاراو

  50مده لف 0 0 3 0 ضرالا - لعام تلاقو تقفصو بار ع

 امل تام دق ةصقلا ت>اص نأ الواو هد هش 0 انأ تلاقف ىربغ هنع م "لعام د

 ده 9 تعءلطاف كانه ناخ ىف نك 1 اص را راد برش لزتف دادغب مدق لا نأ هلا مكر

 كا ةيحونا هلع لل ل د هتاصاوم ناو هعاتم اه عاق و هنارذ 8 اموب حاص ةسأ

 م ل هرمسع | ملا ثعبف ةمح دعل هيلا هدر | 0 00 0 هنه ضقت

 ةلدولل اب 7 سررقلا ف تلعخأاو 2 وو كلذ تا 0 هب ثعبل اهريغ كل و 1 فاحو

 هءلارظني 1 وأ لمحو رقلا ف ةلبل انيرعشف مه يفغا نأ تكحاو اليل اهلا هلخدت تناك َُ

 طاص ةئسأ ع ماهحو ند * || اشم ثتدس 5 دق كنا ردناب

 الا رد ف 7 ا !اقف هياعانب رش وهام دفا تاعفثهف ينغ ىل لاقو رذ لا تيبلاو 1

 ا جسما لع و سا ا ا تا 8 حب ١ ردا اأو رع وأ كاق ىلا

  3تناكولو ينع سان ان هدخاو ه ربع م هتينغو مناللا ريزتسملا كاذ عاد ةنبا دع مأ ناك»

 ريخلاب مكن ربخ أ ةيح دمت مأ

 م توملا اذه ةيسسل اماف قهجو

 ةياور نع يلع- 3 يف قاطع لوأ ليف بير 8 ا او هبانلا رحال هشلا ناف

 نوع.م نع عاب ا د نب مناع ا 1 ما# نب فوع هك محموباو هريغو يءاشطا

 يفا 000 هاري رعسا هاو تناك يذلا د.ماح نب دهم كلا _ رع تدتك لاق نوره نبا

 هيلا يدكف يف لع فا

 د الا كيا معزا «- ردحام نادم تنك اذا

 0 هبال كنق موبو # ينو. ىلع مقأ ىلاف

 0 ريخل | ىف اركي مل اهدعب نيرذا نيدو نشبلا نيذه يف تب رعل هتقو نم اهملا راصف

 2 يري بس

 ٌ ا ا
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 / حج تحك ل دم دصو دع وح هج بح دع هيد رع جت عمل ع2 اج دمع يح ب نع د عع ع عع هجم نع عش ل دل ةتامتم عاش لش سس

 (قدح) هيلع اناك ام لس ل اداعو احاطصاو ةجدعأو هيلا تْرَدَنِعَو اهانع تفرذف لاق

 دمي امك اهؤانغأ سبل تيرع ءانغ انيراحم دقو نود نب. سايعلا وبأ يل لاق لاق ةظحج

 ةلودلا يام نم مهلك سان || يف فرعي 0 1 تاّقف ةحذاس ل ءص و رب 6 2 ن انك

 ا د ل ةفرعاام دعا تاج 7 هلثم نوكت يت يي اخ ةحاملا

 1 ام نم اومن تددغ يتح كلذب فرت وهو

 تاسع تلدف حاص * لضفم ةلود تاف امع كءلسس #* ادببأ ىف ع له نعاب #

 يفاج ام ةأما اهدعب بر ع تولخام يللاق م * اذه 0 نو تت رشأو نامزلا تك *

 اهتعاد يف بيرعلو كا 00 ند ارك الو هل ل 0 ةياورلاو ءانغلا

 نع رامع نب هللا دبع نب دنحأ هضعرب ا ريخ # اديأ يتذ خش يف كل لله نعاب *

 ن< 0 بيصخلا نب مهاربا نب دحاولا داع نا يعمل ؛ ذو دوره 63 نوديم

 رار سأ فخ ب 0 تلاق لاق ل! نلل لفمسلا ن , هللأ د بع نإ قمح نع # قح

 راما ذل مها تارعالا ةيلِطأ ىقإ رط ف كو ىليدع ناكف و 7

 105 3 ءاع 5 رع ََنَد خدش فقوذ موأم 1 0 رداو 9 0 | كح

 يندشن ا هي شخ ساف

 نايتف ريغ باش نوكي دقو * ادبأ ينفخ .ث يف كال له نعاب

 تادحتساف متي وه ىل لاقف رعشلا ىقاب يندشنأف تلق كلذ لبق هتم.س نك أ ملو هتتسحتساف
 هيما كالذي دال يالوءو ل ل ةنلانو انود هيف تدنغو تيبلا تظفحو هيررو هلوق -

 لاقو ينارعالا هانإ كدشنا يذلا تدبلا كلذ نسحا ناك ام ىللاق ايشعمويلا كلذيف ناك املف

 ىل هوف هلهتينغ ملهيف تيئغ دقينا هتماعاو هابا هدشناف هتظفح تكا هينيدشتا متين | كل

 قاد بيصحلا نبا لآق زيمملا نبأ لاق اديدش ارق توضلاب حرفو بسلا اذهب مهد فلآ
 رامع نا ةباور 0 انههنهو لكوت لان يدع نأ 0 كالذدع رد > هنأ ثدحملا اذو

 نوماملانب رفعح دنعاوناك ممازكذ نوره نبنوءيم ناالإ نيتياورلا تءح دقون وءدم نع

 ناو ل ركذف مهينغت بي رع ةيراج ةعدبو ىحي ن ىلع مدنءزاكو يسيعوبأ مهدنعو

 ىلاةعقر بتكف نوماملانب رفعج ماَقف 4 0 اذه ىعدنال اهنا 3و بار 6ع ريغأ هيفةعئصلا

 الك لإ ترتكف تلتنك ةسفلاردلا تكتم أو كوصلا سا نع اهلاس مال ن نو كر بسسس سس
 محرلا نحرلا هللامسب

 سماتياَم نيكسملا بزعالو. * مهنوتن تويبلابابر ال اينه

 .ناك نمو ىمنا مثذ- ذا دقو هيف ذ منا ايف متأو سنؤم ريسغإ ةدب رف ةديحو ةنكسما انأ

 كانه كلذ فالخ يف اناو فزلاو فحصقلأ يف متأ انا نع و ةعدب اميراح ينعت ىنيهاي

 توصلا اذ_ه يف ةصقلاو نالف هيف ضرتءا ٠ كر« يف هللا دم تلاد باو هللأ

 2 2 يري 222 يي 22 2 2 ل 0-3



 ( امه)

 تثتعوسو 5 يعد تبيح و تكارف: لاق 00 ا ف يلاسر هيلا داق مصتعملا قى قدسا

 يف نيا ند تلق مث مم تاق نودع مم تلاق بارع تاقف آت 0 اذاف تأ ارلا هحو تءاض ف

 0 5 0 تار 6ع تلا كتفك اموتأف دماع نب 02 ند تااقتقولا اذه

 5هددع تل نع يال ف هيلا ةعجارو ةفيلخلا ب تاس ل تقولا اذه يف دماح

 نبدحم دنع

 انتاعت قحأأي قفا نم ًاطش ةّتسارد وأ نا رقلا نم ءازجأ هيلع تارق وأ جواولا ةغم ترص
 تضموانقرنذاو ينتظاغو ىنتلحذ اف انفرصن او 58 انتواتينغو انب رشوانيعاو انحاطصأ وانمداحت و

 | هتدحأنا هللاوت 8و راعشالادشانتو ثيدحلايف انذخاو نوماملاملا 00 ةلايرلا تدق

 يع رعصلا نم 'ئىثب اضيرعت كلذ لبق مدقأ ت تاقف هتبه مث | مثيدح

 لذرلابموقلا طاصىوستفولأ #« ليلا ةمساول الالطأ ىذا

 ليلا ةطقاسا ىط ىلبح ىلا # ةمات باجي 0 ل نأ واف

 لص و ىلعاهنت موفلا لوا وح ارإ © اهدتع للا رع غن كا
 | تكسمأف اهثيدح يف نأ نطتو بضنص 2 كم تلو سلا

 اكد تاكل ىحلا كمن ل ينثدح ) كلذ يف يل هللا راخو رحنا كد

 هور يف نومأل | عم انج رخ لاق نأ :ةدح يدبزيلا نبا يللاق لاق نوره نب نوديم
 86 تلق أ نيم يل ا 1 ة مورلا ىلا

 امتدشنأف انطهف

 قربلا نايل تار اود نميباقب اذام

 قثالا كاذب يوهأن .نالا#  قدحف دا ا

 قاع تعا * ىقر ينم كالع يذلا كاذ

 تكسا كلاقف قشاع سةسةللاو اذه تاقف ةنمتفطس دق ايعولضا نآتناط اسف تدل

 نورشع ساملا لها نوه اهاعداف ساحم يف ةربرم ةرظن ترظن دقل هللاو قشعا انا زداعا

 ََن دمحأ ىنادح لاق هاط ينأ نب دحأ ينثدح لاق فاخ نب دمحم ( ينادح ) 5 را

 ناحرخي اداكفهلك دحولا اهب د2 ناكو رش دماح نب د# نيبو بي رع نيب عقو لاق نود

 فيك هل تااقف اموب هتيقلف امنه هلق يف امم 51 ملق يف ناكو ةعيطنلا ىلا اهرشش نم .

 ىولللا تناك وا اطل لاقف اليدب لديت-ا تااقف 000 ناكام هللاو ل لاق داي كراق

 نماملا لوق تع.س امأ اهركم ريصأ:نوكي امو لاقف كلت اذا لاط نقل اا 000
 كيد الا ل

 سايلا يف ةحار نم هل ري_> * يوولااىذب ءاجرلا عمن وكي بعت

 سانلا ضعك يدنع ماكلو * مكتبناع امل مك:ءارك الول



 )مم١ا(

 قاك هبامو ناكو * هلءلع قاقدب

 قرتحم قوشلا راب # رطخ ىلع ه«ءاود

 هيلع تملخل ةرخاف ماي ترمأف ءامدلا هتلب دقو هتقو نه رضأل نانب ىلا الوسر تهجوف
 ةعقرو ةاودتذخ اف هايا اهاننف تودلا نع هتلأسو انعم برعشي ساجو لك أف ماعط هلمدقو

 اف تدتكو
 قركلا لحل امو دع سلا لبو تاج

 قرالا اهوثح نوذح #* ا] ناب ىئسغ دقو

 رد اا اا هج عم ساما تار

 دلع 02 نابزرلا نأ( ىددج ) تاسالا هذه لغبالا انئوبإ ةندن اير اق ىح نب لع لاق

 ةدع اهعمو امون بيرع م و نب سايعلا نب ىلذذلا لاق لاق قرر دق نإ هللا

 تلاقو تباف ىدنع مهن نأ اهلأسو ةعاس انثداحتف انبا رش ىلع اركاب را وح و
 موف ديؤملا ةريز> يف نوء.تحم مهو فرظلاو بدالا لها نه يناو>ا نه ةعامح يناعد دق |

 مهملا رسللا لع تف نه دقوا ةوانما نه ىدنغ نإ ىو ديح نب ديعسو د نب مهارب 8

 تيتكو محرلا ن مح رلا هللا مس تدتكف ساطرقو ةاودب تعدو اندنع تماق'اف | ملع تل

 ةعقرلا ريدملا ل مهأربا ا اع زب ملةقر 0 ا ةيدلع دعو رطسأ ّق كالذ دعب |

 ترءأو تقفصف ةعقرلا 0 وحر يلعا ت تحو اذان الرا - تحو تاكدرأ تحن رتكف

 ا ينكلو هيدي نم هللا ينكرت اذا كدنع نق ءالؤد كرتا ذا تلقو ناطر تبرخولا

 تذخأو اميراوج ضب 07 ا م لاموةأو م فكل نما قرا وج نم دنع

 لاق هيبانع ءالملا يباب نام نب ديعس نع فاخ نبدي اني ْ

 ردطا مط تدحو فك اط لاقف اهداعف تاتعا مت امايأ اهرحهف بيرع ىلع ن ومأملا ب ظ

 دمح بضغلا ءدب مذ نءو ٍلصولا ةوالح تفىعام رطا ةرارم 8 نيئمؤملا 0-1 !اَمف

 مالك نه ناك ول اذه 1 لاق مل ةصقلاب مدخل هاساح نيا نود أمل جر لاق اضرلا ةيقاع

 ي ردع لاق داود يأ ن د نع ءانيعلا ينأ نب كفاح ند ( يد 57 نكيملا ماظنلا ْ

 دا وديفأنب دح ألاقامايا هن رحهف هنم تيضغ 'يثبن ا مالكز ودأملا نيبو بعيب ١

 امف هلوؤذدو هئاضق يفىل ة>احال سي سعتلاقف انس ضقا دحالاي ىل لاقق نوءهاملا ىلع تا>دف

 : لوشأ تأغنأ و اند

 هد كب لاو لك دع الوعلاسولاب زجل طاختو

 31 نع نود نب أ نع نءرلا دبع نب د ينأدح لاق فاذ ن د# ( ينادح 1

 الط ا و حالا ءاقثلا : لع دس مورلا طالب نومأملا - سلخت اريشاح تنك لاق |

2-7 

0 



 (املا/ز

 .كتسوص اًقلطم
 ذح اىلا ككاو ينرب بح » دمكلانم ىتاام هللا ىلا وكشا

 يدنعاب كتم ىوتدب هلك ق * ةمعاب تنكدقيذلاناءزلا نإ

 دهسلاب نيعلا َن وذجت لك دقف * ىئحرشب كنم امون هللا لاساو

 تنس نكو ردملا نا لإو كفا لو ند 2 يلع_- ولان لوا لي ل ءانقلا

 و املا نبا ساعلاىلا ااتك اطدحو هنااهنع مصتنملا فا زوما اهداك اع قثاولا فار ا

 ليللاب رهسي ناكو_قئاولا ىنعت انه» ىلالا روعالا انا لقأ حم جاعلا 3 لتقا مورلا دب

 ىلع برع تيضغ لاق نودمحنب سييعلا وبا ىنتدحو (لاق) دادغب هفلختسا مصتعملا ناكو

 ضعب يف تااقق اع وذعت نأ اهتأس و اموب املا تثدف يلاهاممو تار وك ذملا اراو>- ضب

 يمحو ةقافصو يان ترا تيك نا فرسان 1 واد 6 اهماعدب ددهأ ام لوقتام

 نب مساقلا ينثدحو ( زتمملا نبا لاق ) اهرابخأ فرعاو اهلا رظناف ةءيظع لك ىلع يقءارجو

 رقطتق نوذرب اهلا مده اهنانت ىف تناك ارا رع سدح لاق ناكل ل كل
 ةنارفعزب را را طاص ىندح لاق ىدسالا ينثدحو (لاق ) باكر الب هيلع

 ةمومم ىو تءاجف بيع نبأ نومأملا لاقف تود يف نومأملا عم ىلع وبأ يلاخ ىرامت لاق
 ريب هينغ لاقف دوم, "يح تلوف هينغ اط لاقف امءاعب هيف تاقث تودعلا نع اطال

 هدم تعدل دق اهنارق تاراع تلقاف تلعو ىحإ ياللا لس را ١

 يذغ دقو تطقس مث توصلا نم تعرف يح ل اهدي تحن اق انالث 1 ني ص

 رع ةيزاح ةقحم ىل تلك ل1 نذل ني ياش نا *دحو (زتدملا نبا لاق) اهلع

 اكسم الاقث. ندب ةلسغلا ناكم اهرعش فاقت 3 ادرب اهسار يف 0 تع تناك

 زراراوقلاب اهساز ةلاسخ ىف راو مسقتو هتداعا هتاسغ اذاف ةممح ىلا ةع نم هلسغتو ارينعو

 ىلع امو تاذد لاق م>نملا ىي نب ىلع نع ةظحج ا لا ا

 مولا يدتنع قت !اقف مظعرطع ءامسلا تلطه الح تذنا ا اف اهماع السم بيع

 انسا>و تدرف يباودب, ترماذ كنا و> |نم 5 نه ىلا ثعباو يراو>و انأ كدغأ يتَح

 0س مو كر انينغي ناك نءو ةفيلخلا سا يي ف ا انريخ نع قلاش ثدع

 وه امو تلاقف ىروخاملا نه ناب هعتص انط ناك ةفيلخلا تود نا اهتريخاف ءانغلا نم

 هنا امتربخاف

 هش وص 1
 قرالا اهوش> نوفج # قطن مث يناجي

 قاطنم موقلا رف_سو * اعز> ىب فلك ىذو
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 ١ ار دار كاكاو نيباولا لوكع هلا قلخ فرعا قاف تالا نمقتوتنا تلق كلخَد
 مث ىنابقتو ىنقناعت تماق ىنتار املف جاحد نم رودقثالث اهيدي نيب ختطب يسرك ىلع ةسلاح

 هذه نم ردق لب تاةف كال خ خطي 0 ثتوا رودقلاهذه ن ل نا كيلا حا اعاتلاق

 اياك ىح فارس امسلدف ذي اب ايعدو ناك 5 اهو يدب اهلء>و | م اردو تا ف انيفك“

 وه تااَثف وه امو تاقف ةيهاتعلا يال رعش 0 انود ةحرابلا تءاص ن كا اناا ت اق من ا

 هيدب عوط تنك نا الو ىلافص « هنوفحنأال نانالا نء ىريذع

 | باب اورسكف باححلا ءاح مْ ىوخل ى> و انا د ٍْش يد هب 4 ىقا كفى تلاكو

 قيفصصتو صقرب هيلا يما تايقا هير املق نوماملا نع تحلو يو وحر 5 ساو ى 7 اراا

 هريؤ نع نوماملا ينااسو هوفرظتساو هوقرعا ملام هدنع نه وح م. توحلا ىنغا انأو :

 مدل_> ةيولعاب ةيم رذا 3 لاّقف تاع عميس هيلع هءددرف هددرو ندا ىل لاقفدهل هّنح رسل

 فب

 هسا وع

 هبط عوط تن ننال يلافص * هوفحناال تاكد نم يريذع

 هيلع ترد نا وفصاو فور »* تبحاص ب رق أ قام علل يناو

 ور ع هيأ و يلع - ولا لوا لد 2 فيقخ بار 2 ءانغلاو ة 4 هاتملا ينال وهو لب وطعلا 3 م رعشلا

 لاق روزرز نب مناقل يف "د>و ملل نبا ىلا# ةيولع ىلا غ ..صألاو ةقب رطلا هذه يف ةناب نبا ٍ

 لاق ءائعلا غوصأ ذ دكني 0 هع 0 5 را ةئبا دي 3 1 0 تاق با مخ ينل دح ا

 4 علا سلا كالذ ِق عوصتو ناحل 5 ند هغوصل 5 قلاوا دياكت بد لمع تناكو م.اقلا

 كك نم 6 نس دو درا 00

 : امنمو 00 ل

 قس ا ىلا رك ا يبسح * دمكلا نم قل هللا ىلا وكحأ

 م7 نيتوصلا نيذه ةيسل --

 «٠ ' وص

 اون ولا فعأت تدلك رتل © قب كلا ابذ ةدماف تأ
 لجولاو فوحلا موب كبر كاقو * ردع 3 كما 75 نم حفصلاف

 احزه هيف دادزي نب بااطل نأ ةردلا هحوع ءاكذ ركحذو ليش فريفخ 0-1 قأ *اولل ءائغلا



 (ا1مف)

 ت-دىلع ةسلاح بيرع هدنعو سايعلا ىنا يخا دنع اموي تذك لاق تارفلا نب د نب ىلع

 ءافلخلا ركذ ىرجت دقو ى يحال تاقف انئراتس تلو انيدن ناد ناش !مراودو اهل د رقم

 ١ قب سنع انا هْنشَت ناك هناف ا م ات دش اع 1 يك 1 يح كاكا

 ةعاسلا اءوهش ىر تكف هل تاقف 0 ينب ضعب ىلا 00 ف تارفلا نبا لاق ديشرلا

 كا نه تااقف نلعق نكس رار تاق د1 مللق 'يث ىأ تلاقن هدو كشف

 | ليفست اا واو ىر> "يثنم تدر> نا رارح نهو اعيمح نفرصنتل املف اب يناربخم ١ نيل

 أ تاكدق لاق وأ تاطب دق ةلآلا نكلو هادف ةوبشلا امأ اذه يف "يش يأو تلاقف اهتقدصف

 : ينأ نب مهاربا ينئدح لاق ةدوم نب ىلع نب نسحلا ( ينادحو ) هيف ماك ام ىلا اودوع

 مكمعطأ ى ىحب ىدنع مورلا اوفا تلاقف نا ]2 ع ناد لذ ينأ ا لاق سيملا

 تاقف ملا رضح امو بطر زوا نم اهدب هيب اهنكم ةعررإ
 تلاق كباها اأو نيئس ذم. هنع كلأسأ 3 0 * تاق يه امو هللاو تلاق ةطارش ىلع

 تلاقف لوقف تلفو اهل تيجحت وهات دلع دوق نآت نإ لف تالا مدقأ انأ و كل كاذ

 ريا يطرش تلاق تدرايذل كاذ هللاو يا تاقف وه طرش يا يطرش نع ينااست نا دبرت

 ناذهفالإو يدنع هردقداز دمحي لاحو ف صوب نسح كاذ ىلا فاضنا نافةيبط ةركن و اص

 نع نيحادنك نب قحسا نيفيسلايذ نب دمحم نع ىلعنب نسلا ( ينثدحو ) هنم ىلدب الام

 ' .ةوعد كدنع ناين ءآ دق قحاب امونىل تااقف ندا ثيدحاناو يعلوت بب سع تناك لاق هيأ

 8-5000 لبقأف ار .ثك اًئيش هنم اهعلا تغلب و اريثك اماءط تفنأتساف لاق اهم «يببصأ ىلا ثعباف

 تهحو دقو بهعاف معطل ترضا يريح تفرعو اهعان ىلا :تغاب ا ىل لاف اعرسم اهدانع

 'يث هعمو مداخلا لخدف ىلءهف ترصقتسا دق اهلا تننظو تريدتف ىتم وهو.لوسرب كيلا

 | ينا تننظ ىغاي يما محرلا نمخرلا هللا مس اهف اذاف امنارقف ةعقرو ليدنم يف دودسم

 ىف كيدفاي كيلع ناع:_بلا هللا ءاولح.و 0 و زيي ىلا تتمف تالا صدوو كاملا ©

 لععتست الو لاعفالا نم هوو قالخالا نم كلذ 0 ينرضضح نم ةلز كيلا ته>و دق

 قرط اذاف ليدملا تفثكف هللا ءاش نا كيلع بتءلاو بيعلا دادزنف فرظلا يف ةماعلا قالخا

 00 دقو قاقرنم ناتفا امفةيديبز هيفو ةفالخلا لمي ىلع جوس:مبهذ نم ةيكمو

 (١., لاق |١) روك فر,صهناو حامو علطو لهو ىوشم جارد ردد ن. ناتءطق اهو

 راسو نوم امل ين رمأ لاق ةيولع نع ه 0 لد ند هلا دك وأ يمءاشولا ينادح عملا

 يو تارخ لوم دل وود حط ص.اةركب هيلا ريضأ نأ يبلانا ةليل يف نينغملا

 0 ةعئاه بر رع ىدتستو محريو قر 2 ءلا ملاظلا ىل>رلا اهب ل لا ذعموي

 ني هعم تيضمو ةيناز ةفالخلا أ تاقف ةيواع لاق ةلل لك يف تام ثالث مونلا يف كب

 ١ رشع نمان ب ناعالا )



 )4م١(

 لاقفةئعط هل لوقت ناب دماح نب د# با ود اهءانغب دير ©« ةنمطب رءتساف بان رت

 ةليقب .بيرع ىلا أموأ م كك نم لاقف ءامدنلا ىلع لبقأ مث تكسمأف يكس ةرمالا ال

 وفمعلاو اهلا تآموأ 5-3 ريمأإي انأ لاقف دم ماقق هقند نرضال ىقدص مل نئل هللاو

 تآدّشبا لاق كلذ ىلع نينمؤملا 3 هلالختسا فدك هنأ تاو دع دل لاك ىودتل برأ

 اهلا هب“ 0 كرجل تودلا اذع قدس كايا تولى ئءا الا ءادتيا يننتال 0

 راما نا ( لاف, ) ةدطت تب 11[ ةليآب ايا الا عضوملا اذه طرمش نم نكي 4

 اما هريسغ يورو ديشرلا نب يع ابا قئعتس 0 نا ني-هلا ن ١ ىلع ينادح

 3 ب تناحو هلانغ ندحو 6-2 0 ن- ال للا برضتال ت 1

 نبا ( لاق ) ءاوس مهدالوأو ءافاا ن٠ ةجحلا هتفصأو مشاه يذب نم

 7 هتجوزتو مدان 00 1ااع دنت كنك ب د ينددحو ْ

 ادد أ تمدعام

 ارو لقتلا ففرفح ىف هت تعامو ارد تلاقفدل ةجاج يقدس( ناكم ىلا لكوتملاهب هج وق
 وم

 اضرااال ىذم مْرلا © ىذ. دقت بيلا ٠

 : اضوع هنم قلامل * نا ىرت يف تاطخا

 نو تفهص و نكحضطيو ن زهاغَسإ هيراو> لعحو 0 لكوذملا يد نيب امون ل لاق

 اق 1 تلاتق لاف تدان ىلا كو لاق ا ةلاقف نيرع لغاموي تلجند اهنا 00 1
 اذه يف بيدا ام اه تلاق من تامفن اهنفلاسملا تأموأف ةزلا ير نيدحم كناف ينم عضوملا
 0 لاق يماشولا راو زعملا نإ (لاق) عضوملا كلذ : ىو ما ا اق تلاق

 نا ا دلل دما ني دنع لاق لاق ىتثاولا يد نإ د لاق ليعمسأ نيدو

 بيرعتءاح ساح املف ىلئافاوو تاعقف كدنع + مهقاف كأي 3 1 3 ىلاذ كب رمغ٠ ىل غرش

 دمع تزاز برع نأ نود نب هللا دعونا ى ”دع لو ةظحح هب ينثدح دقو تاخ >دف

 هل دعا اذهان ٠ ىل تلاقف اذك' تلفو اذك تب اعف لوشيب وا :اعي للهدف ام. اسا>و دماج نبا

 هريذ- يف ةظحح لاقو هيلا انك - امنو هيأ نمي امذ انب 0 رجحاعاي ت تلاّقف هيلع تانقأ من يأ

 راموط يف كياتعإ ىلا تك | ادغ ناك اذاف ىطرش 1 ىلا>اخ قدلاو قةلخم ىلدوا ٍء 0-1

 سعاشلا لاق دقف لوذفلا عدو ةيالغ يف كلا ع ١ يح
.. 

 هس ومص

 يدعت ا ىلا" + انيقتلا اذا تونذلا دع 0

 ىدمتلقل ميحيللا ران“ يلا *# يرعش دمي تممه وا مقأف هلوق اذه مامتو
 ةياور نم رصنلا كده ةيول_عل هفو كسها فيفخ رد ءانغلاو لسؤدلل رعشلا

 نسحلا وبا ينثدح لاق بيصخلا نب كدحضلا نب قخسا بوقعي وبا (ىنريخا) ةناب نإ ورم

ْ 
| 



 تالا

 بحخلال تح وف ناقلا 2 2# هصخعُش ل ىرصاإ نع هوبحح

 هايا اهحوزف ادبأ هذه حاصت نل لاقو اهم بحمف نومأملا كلذ غابف

 تس و يض
 تدعي بتاع نسحا تلرل »*# هبأم كدب نا ردقبإ ناك ول

 بحجلال ي>< وهف اقلايف * هصخش لثف ىرمهن ن ءوو.يح>

 محنملا يحب نب ىلع قيدص ْؤواَوا ينثدحو زمعملا نبا ( لاق ) ىطوااب لوا ل بيرعل ءانغلا

 هلم ىلإ يدج راك دماح نب دمحم 3 يفو» امل لاق دماح نب رفع> نب دمحا ينادح لاق |

 طقسديلا جرذا نأ ىلا ةءذأا دعل '”يذلا هي هيلا جرو كا ناش لمحو ا ا اف

 يف تعءقوف م 0 لمشمهيلا بار ع عاقر هيب هق اذاذ هدعاشإ لعحو 5 1 ضفف موت

 هلوق امن اذا امنأر 3 ةحاخل ماقو هدب ند اممضوو ع رق ةعقر هديب

 | قطا ف تمءقوأ »+ 5و كراع كك

 افا لعب ارو *» نوح نإ تكن

 6 كسمارا ةتكدوا » اق تلكم ناك

 ا بحلا هلذ ْنَم * يلام هللأ لدبأف

 : ىنادحو ع نإ (لاقز | )0 ١ رعشلاو 0 0 6 لَعَر تاسالا هده 3 تررعل

 رش ىلعو 0 الان سايعلا عم انك لاق يماخرلا ب وقعإ نعىناسا را مع نبباهولا

 0 ! ارم - كيلا ىتلا فاسول ايأاب لاقو 0 >ف ناسارذ> > لهأ نم لجر مئاه

 ترمع ترزق ديدش رح يلو 0 ىلع افقاو تك لاف ةهناه تلف هلام كدع

 دربلا 0 قف هل 0 املا تأموأ ن ل | يبه ١ ت1 ف تا 17 رظند يضو يد تفقوف

 اهلا 0 2 أ تلق كاذ كا لاق ةئءط كل تلاق تاقف قرع هللاوف

 مهلا ىناملا دربلا هي هك * ةئعطب ريتساف بان عرض ي

 ارش يأ نب بونأ نب هللا دبع نع دير نب رمت نووضال ناد 0 ا

 لوش ا ملغ ب تت رعو دماح كر دم مهعمو نودأ 1 دع اوناك

 4 ىاماا دربلا ا « 'ةئماكل روتشاف با عرض و هر

 2 هل ىلا رب * يدء.س ساي 4 تلاقذ ةئعط هل ت تاقف ةله كيلا راشأ 30 وعام ط لاَقف

 يسوم نبد# ينئدحو زتءملا نبا (لاق) ت تكسف دماح نب دمم تلاق كءلعيتايحب لاقف كساحم

 هةعد بسرعو نينغم ا ةعامجو دماح نب ع مهفو ءواَمَن هممو اموب نومألا حبطصا لاق

 ءادّا ينغل 5 هلق 2 8 ءا| كما: نإ دع ًامواف هالصم ىلع



)١8( 

 مهرد فاأ نيس نوماملا اهارعثاف ةحذأاس امم 0 صماؤ دايز 0 هم رق ند اهداف قرا" |

 محملا ىحم نب ىلع ينادح دقلو زعدملا نبا لاق * اه ةحموا يال 26 مشت

 ديعال عبي ملو هناريم يف تعد نوما كامااكت لاعبا حدا الأ ضءب يف ليق نوم ءاملا نأ

 7 دا ا هبال وم ىملا اهقتغأو مهرد 0 هنا مهتعملا اها رتشاو اهريغ ة 4 أالو

 قي رطلا ىلا لي ديلا رصق ن ا لد ا هاكر هاما نا نع

 يا نوره نب نوء.م ن ع ةظحج ( ينرب>أو ) يدع نب متاح ىلا

 اك ولم يد الا ملا ينأ الو لاقو هيلا | اهعفدق ل ىمسأ نب هللا ديعإ اعدو رائد كالا ١

 يرو ةفعاضم نذل اذه افاعضا هيف د المع كيلواس ا كنتدزل اذه نه ا

 نع جرو ا را هذه نال ةلاحمالا ت 2 4 ان 0 اذو ل 6 ءاحالا عفت

 ىد تت 3 5 2 نا ) لاق ١ 1 نكعلر 1 دعل 0 هلةع ريغلو طاتخاق ا

 هرأآ ةناع 0 اههرتشب نأ 0 بد لمع را مهارب 1 نب 2 1 فصوق 0

 مو كلذ تا ىرخا 0 كل لا قدس ىلا لما ناو اهلمح كوم 01 يف سماق مهرد

 فاالا هنعللو ةرهو> نم يف ت>ر > فاالا ةباملا نا ناويدلا يف تيكش امنا هذ نذأ

 .ه ركذاف كلذيأر دقو نوه لالا ناوص نب كح ذفلا ءاش 3 0 تدر أ ئرخالا

 فاأةئام غئاصو لالدل وأ لاكو كلذ نع نوماملا لاف تيارام وه م تاقف هنع ىنلاسو

 0 ف 0 ىذلا لاملا هتربخاو كح ملا توندو يئاعدف لوم 0 اه ركذاف هةصقلا طظلاغو م

 تدرخا ماناويدلا يف تينأوأ وأ تامفام ني:ءؤملا ل بوصأ اعأ ت تاقو قحسا ةلصو بيرع

 ناورىم نب لضفاللاق مْ بوص تاق يذلا لاقو نود ا ةينغم نكو نغ٠ ةلد يف |

 لاق .مداخلا ربرحت نع يأ ينثدح يملا نبا لاقو "ىث يف اذه ىبتاك ىلع ضرتعتال يطبناب
 زعللا نبا لاق اه.ةّفاف مويلا اهديس أب اعد ةلاح بيرع تدءاف مرا رمصق اموب تلخد

 02 تلي ند تللصلا ناو. الا راذ يف تراص:اخ اا :ىرتمملا قالا دع نإ يَركاف

 تقولا دعا تقولا يف هاقلت تك هيلا جورألا يف تلاتحا مَ هتناكو هتقثشع دق تناكو دماح

 3 مساقلا نا ل اانريخاو اهايا هحوزف نوماملا كلذ غابو اني تدلوو هنم تابح قد

 فقو ال لاق روزرز نب مدافلا نع معك نب رفظللا هب ىنتدحو هيبا نع روزرز

 امسحو اههز 000 > اهسانلاب ل 3 تنم اح لالي # عم اهريخ ىلع نوماملا

 لك يف بابلا تحم نم ءامو حلمو زيسخ اهلا لخدي ءوضلا ىرتال ارهث ملظع كا

 3 2 0 و اهنع بابلا حتف اءاف اهجارذاب ماو اهل. قرف اهركذ مثموي
 ين تطفديا



 بيززملا نأش نم تناو فكف © يصاخملا نعاني
 بونذلا ةيعاد تناول: كردل 8 ايد قالا هنا 5

 تولسقلل يع ناكل راق ها ع لك
 ةييقر يف شمخالا 0 نبال هيندقنأ م سلخ نكي ناو ىنآملا اذه يفو

 ىثاذال هنظاو تنس>تسا ةيلغم

 كيرطان نع نيملا اومتمدنل © ةوفشلا يلوا دلك
 كيتاقميفكفرطىحونمن © ورب ام مهو اور 1

 كلع انقر نك اذ - * (11 اقر كودك دو

 كيلا الا نيعلا رظنت لهو * كاوس نع اننبعا نيدصت

 نبت نعاو هينا ناو دفا نأ داك مهاربا نب دحاولا دبع ىنئدحو زئعملا (لاق)

 اهراضحايف ثعب نيمالا دم ىلا ي ام بيرع ريج نا مهارب ١ نب ق>سا نع يوغبلا قحسا

 لود ديلان مهاربا ةرضحم تنغو ارضحأف عالم راحو

 حنالملا تاسن آلازا 0 « سثائتم رهوح نانا 0

 ت1 ا لاق تءءس فيك ماي مهاربال لاقو أ ارا توضلا تاس ار ل اك

 اهذخ عبرلا نبل ضفال لاقف انسح اهؤانغ دادزا اهعور نكسو مايالا اهب تلواطت ناو انس>

 نم ضقتناو .رانيد تفاأ ةلاع هلااهجبوأ مث :مودلا يف اهالو. طتشاف لعفف اع ءواسو كِلإ

 تب رهمث اهال وم ىلا تء>رف اهضتقا نأ دعب لق يت> اهتم اهالوا سحأب مف امع لفشَو هع

 نه تبره اها هري>يف ( لاقو ) مدت نم هرك ذ اك ربخلا ىقاب رك ذو يدع نب متاح ىلا هنم

 نب دم نم يك ارملا هيلا ظن دادهب نوعان دي ند هدفا رف دماح نبا ىلا اهالو»

 ربح ىلا طقس دق تدك نومالا هل لاق كتاف اع هلام كر ظحات ءراشسا عن

 هذخأف اهدرب يح طايسلا هيلع عضيو ةطرمثلا سامي يف هدري نا ةطرششاا بحاص ع

 صنت يصو هحولا ةفوشل "م يو برضيل درح دقو .تءاحو راكم ازا تنك رف ربا اهغابو

 5 ىلا اهربذ عفرف ىلع هلليبس الف ةرح تنك ناو ىنعبياف ةكولم تنك نا برسمع انا

 | ةنيبلاهلأسف اهب ايلاط يكرملا هيلا مدقتو هدنع تادمف يذاقلا دايز نب ةبيتق دنع اهليدعتب ىصأف

 ديو الو قدر دحادب بااطيإ اع تلوطدق لاقَو نوم املا ىلا املظتف دان اه | طل

 3 ةاندب لع رجاملغا ى م تلاقو ةديبزاءلا تءاظأو هم أ 1 ادبع عاتبا نمي دنا يف ةلثم

 مل هبال يكلم 6 يكارملا لاقف امه اب ع را يراد ىلع يك ارملا موحم ينبا

 احلا ءاضقلا ءالو”تق ناكو يدقاولا رع نب دم ىلا:اه-فدن' نوم املا صاف. نولا يندقُن



 )م١4ا(

 مهرد 12 ف عاط بهوو اهل>رو اهسار 1 ا انو هلمف ىلع مدن دغنم ناك اماف

 لفهنم ا ا ةلطلدما ةامحيف دم ىلا طةس اهريخ ناكو 0-1 اهربذ نيمالا ادم غلاب من

 ءاح ةقرالنا لو املفهطع كلذ ن نفطضأف 0 باط ناكامكالذ ل ولاه ىلا

 يارب هبرضف يركاشلا كلذ لءف هعفدو هعنع يعأف هدب لبق ا دقو 5 7

 ماو < ارااند# اعدق اكشف دمج لزنامل ير ري اشلاع احف اهلقأنا يدرس دي .قمنعأ هللاقو

 عار كلاتاقفن نمهعطتقا امت مهرد لأ ة نام. هبل طوهسح رات ة دل و رد أ

 لاقد دنع تناكف ي كارما ىلا تب مهد لتقاءافدل اوناكم 00 ع هلو نما 0 .افثعبو

 تايب هو هنمتب روف ه2 امم هيلاتب نه امهدنعتناكيذلا يدعن متاح انباعصأ ضن قدنشلاو

 اهم ناذه

 قو رخ :لمفاال نيرع لق «اوبدنا وءاملانميهج و ىلعاوذرو

 يبصن تامملا دعب نم نينوكت * ينتاتقف ىنتلحت نأ كتاف

 رادنمتب هاما امناركذواذه تلاخماماق مت ةءملا لاخ نيسحلا نب ليع.ساةياور امآو نمل ناَلاق

 رقشأ ناكولاق نانا دوق دحل شلال فو رمملا يناقاحا دما نإ هلا ىكارملا اهالؤم |
 ال اا اقرا اور نس لوو رع فاباو يبي علوش ةيقوا قررا 0

 : : قش ا نزولا بْوعا# 51 لك يبا

 06 يو سس طنا داو هب يأ 3

 ىناهارب نهتاقف ترم تازامللا هذه ضع ىلع 00 1 لاه ا انكوةقفر انك وتازاملا ا

 زو ىسع تاسا ةعن آو تايراتملا ةةهركلا تياق وج
 اسحم المف تاعف * اسرع هللا لتاق

 امدعاو 55 ام يود 0 تايب الا تل 27 ١ افا مااح كك مو نا :هرلال دعو معمل ىناهارف ْ

 هلوق تسل همطأو ةدفلارخا تيسنأ يتفاب ت تلاقفاه-أ تت كادك ةأ سمانا اذاؤ

 اورد تكف 0 ةكر بيرعو

 هوركم نم افوخ ياسا ىلاتردابو بيرعاهملا تءاعف فجلات قل منيف تميابام ذهن هذا
 هير 0 ارملل تناك ةبشنب رهءانل لاقلاق سنوبنب ليع.-ا ( ينريخا ) مدخلا نم ينقحاي

 نه ىلا وا ماما ىلا بيع عم اهب ثعبي ناكف نسحلا ةعراب هولا ةلي ةمولاخ. اهل لاَع

 لاقف هلا 310 6 يذل! دماح نب ىلا اممم تدح 3 اعر اك هقراعمو هلهأ ند هروز

 ءارعشلا ضعلب اف

 بيرعىلع بيقرلا كوماقا # ال: مولظماي كوملظ دقل



 ( اة
 1 تل 1 1 ا تت "تت تو 1 تك طك 1 طة لا انتا عطنا

 فق هلنع راف ند هكرمأ هطلاخيو اريثك هوعدب اهالوم ناكف سا ناويد ىلع فرحعل

 تذخ| يت> لات 2 لزالف تييعةتقشعو امهنب ةلداوملا تئاكو تا اهتاكف ببيع ىلا هنيع

 لزنم نع هلاقتا دعب 1 برولاب تمم ذإيىت> هيرتسو ظالغ طوي> ند قو بقع ند اها

 تروس مئاهراندب امتردو ليالاب اهشارفيف امنام>و اهبايثتفا اعضوماهل دعا دقوةدع اهالوم

 نلاثعب هدتع تراص امل امنا ىتغابو لاق انامز هدنع 0 هيلاتضق تب نه يد طئاخلا ن

 ا م ذو دش ا لعبا وهو اهد وع اا هب هيلغأ ادوع هثم ريعتس الو,

 ارسل وحج لس 1 يك ارملا ليعسانب هللا ددعنب ىديع لاقف اهرمأ

 هويام اريثك ناكو

 انيك تلق امزح ىلا نتا
 انوه ايهس ل5 نم © حاد لئللاو كر
 اسير هنم 3 مح_#* داب الصتم تّهتراف

 اييقرلاموالا دصقا © ام اذا يت- تربص

 ابرتت الهيل اه * اياثح نيب تلث»

 احم فايمل ىد # ون اذا اهنم افاذ

 ايثكو اييضق ف # ولاامامتضمو

 اوذننأ 010- # مَ تكر>ول ةحم

 + امدح اهاماةت5 * 2 تل

 امدصت ايندلا نما نا :دلايف لا دق الذج

 اولها هاثيع رح _-# كن يذلا ىظلا اها

 انبطو اح دضم نإ اضع لك ًايىذلاو

 ع تمغطأ دقلُف اضل [ 0 ت5

 ايبا اهعار كي #* مل اذا ةاشلا اذكو

 ادرح ناك هللا دع خص دّقاف

 انوا قشدقو فسلت حولا ماهل يرءعادق

 اضل را تن ماودددتس ترجو

 خا نبا زاتجا مايالا نه موب ناك اءلف ةيفخت٠ ةريست٠ دادغبب مهف رع ماوقا دنع ينغت

 هتقو ند ة نا ثعبف هؤ رد اهءائغ معن ىننا موق عم عم هد 3 ت6 لا دب يك ارمال

 حسيصل يعو 0 2 اهيريضأ اهل اميلف هرم رك 6« 0 هناك و أَو

 ةقضلا ىلع ريدضأ تملا ىتف كوم تنك نا ءرك تاسعا ةكللع ريس 001

 1 رج مسج + 7 ب نا 1072 ت1 ا 1 ا تس تت ع سا سسك عح
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 تناكو ةمطاف يمت تناك بيع, مآ نأ يك أرملا ليممسانب هللا دبع نب دمأ نع هب قأ نم
 لأسو اهبوهف ىي نب رفم> اها رف ةفيظن ةيبص تناكو دلاخ نب ىحي نب هللا دبع مأل ة ةعق

 5 جوز هل لاقدر اف لاكن يحي ربحا ملبو تاعفف اهابإ هجوزت 0 زا

 كلا هوك اهحرحال اهحرتو ةئراح هلام امناكم رتدا بأ الو مأ اه 0

 ةناس يف يا تيل وق ءلا درتي ناكو اهظفحي نم اهب لكوو ه بأ نم رس راما تان

 52000 تنام ناقة 000 ىلا اهوددا عناق ةامو نتاع ىدخإ

 اهنعاب ةكءاربلاب ةئداخلا تثدح املف اهل ةياد ابلعحو ةينارمصت ةأسعا ىلا اهعفدف 0 ةايح يف

 لضفلا عمس هنا بوقءإ نإ فسوي يف داو هلل ل ل ) ل ]ل[ نم ايعاق نيرتش نم

 تم.سولاق ىحي نب رفعج يدش امش بيرع يدق راع اذاتنك لوق ناوص 51
 رفعح تنب ص و كلذ نم اهعني اك لاق تاكيلا ضفل ترك ذااج 3 يف اهغالب نأ يح نم

 نب سييعلا ىنأو يفغملا نيورش عم برع ١ ت1 >او ) يحي نبا
 [ده لاقو نيوُرَم اهريخاف ىع تلأنسو ينتركتأف ةقلع نمو ءابق يلع مالغ ذئموب انأو نودح

 تبرقو ىنداف رو. دلعلاب ىنغي وهو دلاخ نب ىحي نب يدوم نب رفعج نبا اذه كلهأ نم ىف ف

 نئوكتلو ىباي ١ 5 لاك ءاوضأ تيَحَف ينغأ نأب يف ين سعأو روينطب تعدو يسلح

 0 امهيدوع نيب كرويئطو تنا تءض نيدسالا نيذه نيب ترضع اذا 1

 َتلاقا تر ع ىنتدح لاق نوره نب نوءيم ىنتثدحو زيعملا نبا لاق ارانيد نيسمم يل

 0 هنا مسلس الن لا مولي 3 مهأسي الوسر ةكءاربلا ينمت اهلها ىلا ديشرلا

 0 "عناق هلأ لضفلا رمي ىلا راصف تلاق
 ذي /

 ٌنوكَن َكفكف همي يوه نم * 5 ءابولا_ب

 * نيكتنن هببرل انظف رد#_هدلا تنع انباصأ موق

 ليقث فيفخو لق ىنا' نانط هيف اهو ىحم نب'لضفال رعشلا اذه نا بيرع تركذ

 اذه ريغ رعشن لثك لذفلا نا اهثلب هلعاو سيرع نم طاغاذم هو يطع )ان هالك

 ًادمم هب يثرب هيف كشيال كاحضلا نب نيسحالف رمشلا اذه اماف هناكم اذه ت تلو دل

 هلوق دعب نيمالا

 مك هس ل الطف هدلاثداحانباصأ موق ني

 نيمالا انم نياو موي لك « ابا“ نيمالا نم ىن

 امبداو ةرصبلا ىلا جرخ اهالوم نا ىماثهلا ىنثدحو زتعملا نبا ( لاق ) ةديسصق يهو

 تلاق ق> تديازنو هلك كالذ يف تعربف ءانغلاو رهشلاو و>نااو طألا اهءاعو اهحرخو

 1 ليقو ناسارخ داوق نم يدع ن متاح هل لاق قيدص اهالوا ناكو سسشلا

 2 اتم - 9 : 0 ندعو اع ا

 ِ ي

 ١ فدلق هع ل د انلاح ن
 2 تجي ءاإيع + 4 57 200

 َ - مو املا ١ ف
 2 ع 6 ب 7 2 0 5 2 0 ٠ َن .

 0 «الخذ 00 5 ا
 : -- ةردتست ْن

 1 ا ا باي * 00

 َة 8 ِ ثوأأ :* ب م 5
 : : : يي 2 ل :

 - اه 3 - 1 .ً ءاأؤ و < ف مج هشيأ | ا! 8 0

 بتكي ناك هنأ ليقو ناسا رخ داوق نم رب مت 2 ىقإ اول ن :
 1... 1170171200377 706007407013 100177 2111 نامت همت عت هس وج دس وس بج جبور يجب جب ب سو سلب بو بج وج ع و وج عل 2

 ١ كدضفم ف ضنا ا

 ريس
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 مف مطخ ىلع م 5 هتفقاوم هو( مهانإ هئيحمو يدوملا 6 ف 0 و عماج نا للعم مهثوث ن مو

 06 اهانإ هليضشو م هلمف 00 0 ظوملا اذه يف ةداعالا نَء هنا ينغ مست ام 0 هونغ

 وهو كلذ لئقلو هباه 0 هذ هلاطب او ام اع نءط 0 لمادا ىلع ناكلذلا ل كلذ

 لدراعو ىلاكت هللا ءاش نا اذه دل . رك دب لاقاك ىلإ ءاعدق الع 2 2 ناك بس يم اهطا

 هتدعتماو ثرد آاو مدقلا « ءان ءأاب هف رعملا يف قدا 2 نأ انآ نوماملا نأ هلاطنا ع

 عم تيثتساو مولتلاو ركفلا لاطظأ هنأ الوارهلع زوم دكف ا ظل

 كلذب ان ريخاو امراحو تاعاقيالاو اهللعو 2 ةف رعم يف همدقتو ةعئصلا ف بهاذلاب هملع

 اماداعم هلحا نم ناك ىذلا بسلا اماف قحسا نع ءايل ”دح لاق. ى< نب ىلع نب يي لآ

 نب هللأ دم ع دحأ ينال رك د ناق هاطت نب هللا دبع نب كد ع نإ ىبي هب ينربخأف يعاشما

 ناو * | ًالاظ ت تا حاض #* بيمع ةنعلص توص 5 < ز يعاشملا نأ ين مع هللا ديع

 اي يبأ لوق ل اهءانغ

 ا يعدبو ًافلأ < ًادلاخ يب نيعاي

 ًاد_لحو ًاءاظ اف اذه لاق اناو ةمدقت» ةلضاف ةعنص بيرعاو ركذ اك صالا سيل لاقف
 ىلا يعم يعاشولا تحرر >أ لاَقِف هنع الاف فر ُّط اه 7_0 ليضفتلا ن 5 هقد: كام / طمغو

 وهو زتمملا ىلع هتلخداف صاط نب هلنا ك2 2 أ 0 ىذا ةاقو دعب أر نم

 لدول ىدلي_ب لق 5 ءاذلا ند تا لاقؤ نَع ماشه ناي هل لاف ينغل تالمعو بارعلا

 لي هذ نم ال ينعملا ليل ناك كءانغ نا تب 26 ل هللاو دق 0 هل تااقف

 بيعيو اهيف هناسل طسب كلذ دعب ناكف لجل هنم اعمج سلا لها تكحناف بيرط الو

 اهمو نإ املي وع لقو يش 0 نا | د ا تزرو تدو>و كا ةعلصل امف تيش

 نادوه نم ينأب * اهنمو © كرصانناك ًافاصتنا تدرأ اذا اهنمو * اهمءدوموي يمهلوقت ©
 (تخحسو) ان يي وولا نم مدقلا قوشلاوذ ماندقل نإ امهدو »# م قشمد يف اهوملسا »* امهو

 | يحارإلا مهاربا نب دحم ىلا همقد باتك ن. زمءملا نبا ىلا هبنأف اهرابخا نه هرك ذا اه
 0 ع 2 فم 17 هعمج نم هيلا هعفد زممملا نب ' هللا دبع نا ينرب>او ضيرقب فورمملا

 ريغ ىلا عقوو هتءمء_س ام هيلا تفضاو ريثك وشح اهيف ناك ذا امثيداحا نه هنن حتساام

 يعاشولا ينئثد_د زمءملا نبا ( لاق ) اهيوار ىلا ةيوار نك ,تنسلاو اق ردتماو ارو عودسم

 بحاص لع ءشإ نبهللا ديعل بد رع تناك الاق هيذادرذ نإ نَغ زيزعلا ديع نب ىلع قريذاو

 ١ يعاشولا ريغ ينثدحو زتءملا نبا لاق ءانغلا اهءاعو اهبداو اهابر ىذلا وهو ديشرلا 5

 اونا اهم كارلا نارك ل مصتمملا لاخ اخ نينا نب لععسا

 ينادح لاق 8 ني مهاربا نب دحاولا دع ينادخ لاق ةريغص يهو تقرع

 ( سعورس ا كل



 (اا 40

 تف ىغع هنيل تعءدالا تلق كاذ 0 هالاق هب ا أمال ثدح توحلا ادع تا

 تظفح دق هتيحاص نا تماع هعطاقتم ةدو_-ح تبيار الو ءاسأذلا ءانغ نم ثدح هنأ

 وسلا نا لاق برم ءانغلا تقدس لاقف كشأ 0 رخ ! ادوع تنلطا خ هل او مات

 اهرتافد اهنم تذخأف هتمنص ىذلا اهءانغ ع.جأ نا هللا ىلع دمتعملا 0 طك نب ىحي لاقو
 16 10 تح فاا ناكف هتتكف اهءانغ اهف تعج دق تناك يتلا اهفحتو

 ا د ديو لاق امنع نع ابرع لاس هلا ا رخال نعد رنا دع نإ
 نبا يناوبد نم اهءانغ عجح هلا ضيرق مساقلا نب دمحم 6 ينادحوأال توص فلا تقولا
 مشاه وب اهايا اة يتلا اهيراح ةعدب نع ِهَدَحاأ امو نود“ نب سلا فا رتعملا

 ق2 نب 0 نا يبلانا 5 ابوص نيرشعو ب محو ةباعو املا ناكف 0 هضعإ لباَقف ا

 يأ د لم اَجعْيَد ع هي 0 ذقو لوه يعءاشولا هللا دبع انآ 01

 لوس ثيح ديزي نب دلاخ يف فلد

 ادح اويعديوافلا + ادلاخ 055 نيعاب

 ٍْ هيد 6 كو دحاو توص ةلزنع يه دحاو ينعم ف توص فاا اهءانغ نا ديرب

 ١ ةنيل ةلوذم ءايش ال اهعنص ف نا ىرحعاو لع ال لما اذ_هو ريعم لا نا 42غ ةياكملا

 | نر نأ نه قرد 2 ءامدقلا نينغملا نم ني 1 ئرع الو ]دز (12 كلذ نسلو) |

 ا 1 هو ءامدقلا 2 ديعمو 08 < نبا لق ند دولعم موك يي وس 0 0 ةواص 2

 0 نينغملا نا هغلق هاج 0 2 نإ اذه 0 تيع دقو نررذا املا ٍِق 0 قدحسا ١

 ١ كلذ هفايف مالولاو سارعالل حاصل هؤانغو فافلاو لامار حمم نإ ينغل اعا نولوش

 عقنلاف رئانولا نيبام نك اسم * اههحوب انيلا مأ تيبح دقل

 يف هل# مظع ىلع هربا يف لوس قدا اذهو هلع بعملا يرحم ير هؤانغو اهدعب ينوب مأ

 2 ينال هريغو عماج نإ ىلع هل .طشو هر 5 3 ند هب دعا قدسا ناكامو ةعافصلا هذه ا

 سانلارتاسىناغا لئثهط مو ءانغناتئامو ةدواا نم ةياهن يفا ا مدقلابام هش ناسسام اههتوص

 ند هيبايف ق>سالوقا ذهناك اذافه. اع آه را م امسي واهر ,ظي لهن |تددو ة هم لق ناجامو

 هصقش لاح نء ةعانصلا ن م ةعانصيف نر ي رعامو ىدرود.ح هل نوكن نا نم هدعل ردت

 كلذ سيلو اهملع مدآ ينب عبط ةلح ناصقنلاو هب مظعلا هللا درفت 'يث ناهكلا نال ةياغلا نع
 بسح و نيللاو فضلا مسا 1 اهرئاس طاقسا ىلا وعدي امت بيرع يناغا ضع يف دجو اذا

 هلضف ىلع عجاو مدقت ناو قاخ مو ادحال دهش املقو اهايضفتب قحسا ةداهش اهل جتحلا

 مدقت دقف ااهاها هراغصت-او ةعانصلا هذه يف هتسسافنل هيلع هنعطو هايأ هنش نم

 م,ابق ندو زر نب نيسحو مال نب مياسو ةناب نيورمتو قراخمو ةبولع عم ءراخأ ف
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 اك ولا لتق ال لاق محتل ى نب ىلع نع ةظحج ( ينئدح) كلذ ىلا نكسف هياع عاخو ا

 ىرودذلا نع ثلا 1

 ىرحلا لكذف ول نأ هللاو #* رعكملاو تبا بر هللاو

 ير ضع نإ نم ل فملايف # رئا' هل ماعلا را

 روعأ آد 002 ىلع * هلذ حا لك مههدس _

 اذه لثد ىلع هاا ىرب قالا اذه لاق م ثدعضف ىرتدلا تغاب ى>تاسالا تءاشف |

 هبي ناك نم لاقو سبيلا وما شاعولف
1 

 مد هي دنيد معتم باير ع رابخ نم فَ 5 ذ ل

 مالكلا يف بهذملاو طلا ةحلم تناكو رعشلا ةلاص ةرعاشو ةنس ةينفم بيع تناك
 ةفرعملاو ةعتضلا َناَعناو تزضلا ةدوحو ةرودلا ندجو فراتلاو لاخاو ندا ف ا

 دعب ءاسنلا يف ىؤر الو اارظن 0 م قاعتي ل بدالاو رءشال ةياورل او راوالاو جان

 ىلعنهارحم يرجح نمو ءاقرزلا ةمالسو ءالملا ةزعو ةل> لث. تائدقلا تايزاجتطلا نايقلا |

 نم اهاثل نوكي امم نط سيلام اهانفصو ىتلا لئاضفلا ند ايف تناكو اه ري ظن ندددع لآ ]|
 نص ةسادبال ىذلا نعرلا ىف : و ةفالخلا روضت ىف اذن نو ءانلللا كرار

 جاتحمال نم كاذب اط دهش دقو هعبط .ظاغ نمو ةافا برعلاو ةماعلا نيب ءشنلاو زاجخلا |

 0 را ا نأ ىل لاق لاق عيكو فا نب دم ( قرا ) ريغ ىلإ هدا عم

 الو انا اطخ ندحأ الو احور 0 اه>و نسحأ الو هد بيع نم

 اًهرع ءارمأ يف اهاثم أ مل ةنسح ةلمخ عجأ الو درنااو حراطشلاب بعلا الو !باوج ا

 كلك" كلدك دمع ا قدك كاف أ 1 يف م 1 ىحيبل كلذ ترك ادن داح لاق

 لاقف قذحلا يف دمم وبأ ر 5 مت :اكفأ تاق نوداملا راد يف ينعي كانه مم لاق"( فا ْ

 لاق مث كحضف ينأ كلذ ترك 0 رعأ وهف كيب ىلع اهيف باوذا ةلكسم هذه يد

 لاق ى نب ىلع نب يبي ( يخأ ) اذه ل لثف نَح هلاك نإ ةاضقلا ىذاق نم تيدحتسا امأ

 ا ةفالخات و م2 ل اها ثاوامحعم 6 25+ 5 ةحانص 05 ا قدا كك لاق لاق قا نا دح

 نم اورظنا تلقف اديدش اقد بايلا قدي ناسا ىنابأ دا ىلّرع» يف مون تاذاانأ انف 0

 اق ىلا ثعذ را |دهل لهو هدحم يحاتد تيهذ تلقف نينمؤملا ني لوسر اولاقف اذه

 رظنومالسلا ىلع ذرف تدلسق تاذدف نذثم اناو بانلا ىلا تيما لوسرلا يب ىخ» اماف

 اقف وه نا ىردا ىل لاقو توص نعل لاقف تنكس نكس ىل لاقف ىهحو ريغت ىلا

 بسبرصو هع 1 ةزامسلا ءارو ن ةيراح ر 1 كلذ هللا ا نا ني نمو ريمأ 0 5 ا

 2 أدوغ يف ينداَز 0 ا تل | هناؤ رد 1 اذودعا ممم يلدز نق ميدقلاب هنوش دق اذاذ
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 0 0 10 »* مطار حاس يا يف

 ميفلا مأ باقعلا نمأ * ىروال ةحاملا نبا
 رلخلا لن لا « ' مجيمال كتحأ لخز ذا

 0 1 0 وداعا جو بضغت لاق

 رم كنأ تعلعو »* محرلا فكس 00

 تدد وف س معلا ينأن ع هاطدحح ينثدح [نكه هنيع نع باغ يح قةاصيو كدعضا ل او

 1 يندملا ةقفاوم لغذالا ة هب رق 1 رف سد كا فأن 6 ةياكح ىيعاشلا طع اميعل ةءاكملا 01

 ناك اننا ناكو الاكرا تانالا ده لاق رمت نانا نمانلا هفراعتي يذلاو هم ةكذ
 هن امص دشناو ادتيااماف ىرتدللا

 ع فرط يابو * مسك ناكل أ! نع

 هما 0 نعام دلا وأ 4 حاص

 02 1 او + مطترت ح هك يأ يي

 مراح كنأ تءلعو" + محلا يف كسأ ركل د

 هللا ومهرد عال رمل دئعلا قلل تاو 3 ا : 3 دلو ما كدعذف جرح ويرحل تضطغف

 لاقدبا نعذدود2# نب دج أ نبهللادع ىنادحو يلودلاى + نب ذم رب 0 يقرأ و) رعأ

 هن ديضق رضاح ير ميلا سئءااوبا أو لكوتلا دع 1 ىرتسلان أ ١ هسبان 6ع قلعنب ى 0

 ميم فرط قلو # مكب رغب ىأ نع

 هدرادلف لوالاتيلادر ةديصقلا نم عرف اذافدب ىلا! 1 تدعم ولات عك دهنااذ اناكو اهر ا كل

 لاق امنه هغارف دعل

 م فرط يابو » مس رغأ يا نع

 لاقفهب عونا لكوتملا ءزمغدقو سينعلا وبالاق

 مزن كنا 000 5 ماقال ---

 يتلا ةلصلاب سينعلا ينال ناو باغ َىَح كلذ ند 2 كدعذو . كنا تءاعو#

 تنا دلاخ:انإ اي ىل لاقف ىرتدلا ينءاح لاق يأ ىنثدُخ دايز نب دما لاق يرتحلل تدعا

 جشم ل جرذا ل 1 نذاتفأ ىلع ي رد>ام كيلر دقو ىندحسصو 2 نباو يف ري_شع

 حزت كولاايناف ايش اذه نء لل_ش ال تاقف بدالا ك كلعو للا ع عاض دقق نذا ريشغب

 ا ىلوق نم ا د] لاَقؤ كلذ 3 لا اعف حتتفلا املا ه4عم تدضمو ير> مم مظع ا



١ 
 ظ

 لصو م عىل رفا 0 أ ا لوقلا اذط 0 هل تاقو هيلحرو ةيدو ا تادقف

 0 00 ا

 مرن ا ط٠ م »* هنأت 0 أرذانم مرقم اذا

 ل ي رم 5 لاقو لولا 2 ند هللاب كذيعأ تلق ىدق ل هللأو تيعأ لك لاق 6 أ

 نهوهو ةدش نب 5 يار ناوفد نب كلا نإ ك0 2 كلث# ى ِءط يفأ اك دقو لوطي

 انف اشنام تدب 0 نال كمالك يف كناحا يش ىلا يمن دقل ينباي لاقف ماكي هطهر

 دعب ماك وبا تامو لاق كءادف يناميو هللا ك.ةب لب هل تاقف هلق نء تامالا طق سيطخ

 لك والد تنك لاف ىرعيملا يندلاوب احن لافي ةاتحس يل ل

 دشني يريحبلاو
 مكتحن فرط يأبو أ مسا رقث ىأ نع

 مصتمملا نب لكوتم-# ا رفعج ةفيلخال لق هلوةىملا غاب يتح

 مقتنلا ' نب ممسالاو ه يدتحملل يدا

 0 كقف تءلس داق * 31 2 نيدل مل ا

 يرةهقلا ةىصو امناح ةص هيشمىف روازنيو قذاشتي اداش 00 ضفبأ نم ىرت>لا ناكولاق

 ليف هاو: لوتيو تيلكدع فدو 4 يشل ىلا هك ار

 هلم لوقي ناد ن4 الام هللاو اذه تنس>ا نولوقةتال مكلام لوةيف نيء.تسملا ىلع

 ينرف ىديساي يل. تاقف لوقرام يرديصاي ع.ستامالاقو ىلع لبقأو كلذ ن« لكوتلا ارجُف

 تح نأ نود نبا 0 تاَقف هيندقتأ ىورلا اذه ىلع ها يتاح لاَقف 50 اع هيف

 تاق نا ههيد.لا ىلع ينررض>و ساطرقو ةاودب اعد لوقا|»

 مر م تل ةنرلا فكس را

 مذ ةضقاضق نم كو راذ_> يرتب
 مرد عاسولا نم حك بار تتاركت ةاذ
 مللقلا فج كتبو # ممتنت ضرع يأف
 مارلاو دا ربتبو * قداصص ةفاح 1

 2 نبا م علا ماهالا دع امآلا رفع> قو

 م ىلا يدلل نيد »2 ةره كنريصال

 مخلاو كارلا كحل اه مد يذب لولطلا ثيح

 قيلاو ةل_ءقثا نبااب ملا ىو دوك



 ( 1ا/)

 هطسو مك تا يذلا كر

 هدي# ل 0 رغا الع

 مهبتاةحااذافا رشا في رشو

 دردع عما ىلع نب د#ا

 لا اجلا كدا

 برام وهوذذلا 00 وقد

 1 ل ا
 تدوسف كيدب يدنب ىنتلحخا

 0 6 ريااب ىتدطقو

 ةمرطق يو سانلا يف تدعءَولص

 | ارتاس ى نعش 57 كذلسوأل

 ل

 0 از

 ءانهدلا كردص

 ا وة

 اًؤاساو اوئسحالئامقلا برد

 ءادو ءيسمال ءافسش اهف
 ءافو ماركلا رفنلا عم يلام

 ءاضف وهو د قيطإو

 ءادبالا الو اههذب دوعلا ال

 ءاضخيلا دا كلت انئيام

 يف ءاعل نوكرال نا مهوتم
2 5 

 ءافن> ونهو حار ربو ابحي
 ءادعألا كدحدم 2 هب 000

 مج

 ءاولا كي ا 5 ادبا »** 5 >2 أ هلا كل م . ىدح

 ءارعشلا كب يتدس# لظاو * ا 1 م لظتف

 ناكدقو ىريدعتلا ريح ن :عهللأ دمع لإ مجد اهلا ىناأس لاق .شفخحالا ناماس ن ىلع 4 ا 2

 يرد دعاك دك تا هناو هناقون هن هيري 0 || كال نه تامو تكسأ

 يعل امون ماع وا

 لطصه حماسو

 ناير نامظ يف كزيع لفن ه» هءاوقأءظآ لو صوضفلاىمظأ
 ناوذ ريغ نيعأ ءاردلا ىلع * ناته ءارهثلا

 ناد>وو ىنامن . كنابش | نيب #7 مز ىدحلاو اح.ثم 3 ولف

 نام ءهجو ن.وأ مم دّئر خي ند 26# رفاح ذأ تس 5 1

 كلذ ين مااموَتاق دا را م لاقو 8 راع ل وهاذه 0 ال اق رع ثناا 000 لاقمت

 سرفلاةةديف لاقف كلذ يريحلا لمفدقو نامءَءاغ ديرب وهو ننرفلا م ضؤ ديزي ةنا كن ريلاق

 ضيع قف هادجمف ةدي_طقلا ةداهع حدتمملا يممقلا ىلع كب 0 اودع لودالا هود ناكو

 نإ ثوخأا 1 دج لاق شفخالا ناما_ب 1 0 ث» 7 اعا هللاو 8 1 هةهحح دم

 تاقف كواطعا مك يل لاقف م-مف هتلقاء ضعب ةندشنأف 0 فدع ف هب مهحدم

 اهف الياج الام كوطعا ديح 00 ىناد > لاق يريدلا

 اهنم-تدبل هللاو ةشلبلا هومقدام رثكتسا لف كح كوفوام هللاو كوملظ لاقف اذكو اذك

 بهذو سانلا تام امل كل ركتساو ترثكتسا دقل يرءل لاق مث تذخا ام ريخ



 ( اك

 يتلا هتديمقب هاجوف هتدم تلاط نا دعب هاضري ًاباوث هبثي مف دل ًاخدام يفاكسالا ىلع نا

 اف لوقي

 لينلا يح ريغ ليلا نمو * قعنب دما نم انيك ام

 ينأ ءا هانا هئاغ ىلا عمجف * هبا اهوعيسأف ليثلا لصق # 0 يرخأ ةديصش هاو

 لاقو هيلا هدرف اهماهو اهحرس ةبادو باتو مهرد ل هيلا ثعبف يأ كلذ غابو ةياوت

 رمل اماو ةروقهف الا امأ ينأ هيلا تكف كدفر لوبق اهءم زوجنال ةءاسا مكيلسا 0و

 هنددرام كيلا تددز. دقو كدت لثم كحاودوبارفامو تيااتلا نيكد تاطألا را

 ه0 انامتحا لمفت مناو انر كو اننا كتم طرذإف تقرا ق هس
 يناقثأام و ا اه تفلح دقو ىرءث نم ندحا هللاو كمالك هيلا ىتكو هب

 دعب هيف لاقو * دصلا ىلا تدار 13 اه لذا * اطوأ ةديصش هللا 0 قا كساس

 ' مولاق * هباجأف ابصلا ىعاد امد ناد « اضيأديفلاقو © همرش ن . م قيقعلا اما © كلف

 ي رتل مالغ مسا ناك لاق ةاطدح 0 اقرتفا يد هيدل هريعباتيو كلذدع هلدي يأ لَو

 هيف لوش ىذلا

 دقف ىلع دقف ىهدلل ايىاف * هدخشدعبهفيط نميرطظانالخ

 0 2 وةعد + ناكل سائلا ع ا 001 رم ايل دقناكو هحولا نسح نع كر 0 الغ :

 هن تحش كليف لصد اذاو بدالا 50 قا 0 كاد 0 ضع كامله ىلا هريصا نأ 1

 0 570 سان اييكف مل تام يف ١ هباد كلذلزب مك همم يق هالوم 625 هقوشلو 4:

 عم اذيبنهيلاثءيف اذينل هيدي ىمقلا ىلعنب دم ىلا يرتحبلا ب ا شفخالاناماس ن لع

 03 هالو“ ريع س هن ىلع ي ردا 5 اديدشا طع مالغلا بضطغف يرتحللا 0 ارح هلمالغ

 هلآ نيكل ىرد

 هيندلا د تا 2 + انيشمخم 3 ةعح أ

 هبربلا سحش عم ان لا »* مادملا سنا 8 || تعا

 دهلا املا ٍلوسرلا تيلو * لودرلا نك ةندولا تناق

 1-52 يرجح ام 0 ةدم كلذ دعب هنع يراحلا ةالحاوت ةيده مالغلا ىلع نب د# هيلا ثعبف

 ىلع نب دمت هيلا

 | ردعبلا ||نقعأ اذ ٌليقالصو راو « ةيدح بقعأ ريلا نك تر ٍِخ

 اشيا فق لاقو ةليوط حو *.أر 5 حح ذم ىف ارذغ ححدم ف © اهلوأ يي ولأ هنديصق هيف لاق

 ءاطعإ مأ كاذ 0 لطه * ءاونا م أ كراه 0

 ءاذس دعب الف ءا مكلا بهذ * اذلءف ن ءاذضعبو ًأاذما دا



)١7.0 
 : :  4موجب :

 فو ماك مت انأ هدنع ىنلأف مع هدصقوأ د مه هود دم دقو يك رغم ا عل نب ره كيهدس ىنأ

 3 هل لاقتف نسلا ثيدح ذئموي وهو داشنالا يف يرتحلا ةندا اهل ةديصق 0

 نم زيمو 3 مام 50 اهايأ هدشن“ 3 0 مما و نذأت لاقف ماك ينأ ةرضخ دعما

 م نو كاف حا ن م مالغاي هللاو تنحل لاق اي غ ا همدق ىلا هنرق

 ني للقو كلم دلت ةئاط لك نا تددوا كلذ لع هنن دخلا ؟يىط-نم لاقو مام وبأ برطق
 | مف اا دك عاف واج هل كلج ده ندوا نع ديم لاقو هلآ هدو هند

 اال الو ةنانآ لول هلاخا دم ناكو م صختو ايلثم ماع انآ ىطعأ و يرتحبلا ىلا تفدو
 كلذ ىف هل لت هلا يورو هحئادم نم 0 5 هرنارم وداجأو !.ملتقم دع اهانرو |

 ١ ها سم فءض نع لئس.دقو رذ آلا لاق م ئادملا فار ل١ لش نأ ءافولا ماك نم لاقف

 | ىحب نإ م ةثدح ) دمع اعنبو ءافوال مويا لسا نحتو ءاجرلل .للبت انك لاق

 تال نكد ل « ىلع مهايأو ةلآو بوث هللا:قاخ مشوا" نم قرا ناك لاق يحتتكلا

 نع اع ءأا يم ربذ ناك ءاينأ عوملا تم غلب اذاف ةرح امهلَتَس ناكف هراد ىف هعم مالغو ١

 0 527 داهجا لاط ا ا عاجأ الك لوقو | رقع اقتسم ابيار

 0 لقد لو امك تلتف سار كل ارحم لمخ هد نب ل قا ل امو اد

 لاق بتاكلا ىنامدالا نب 3 0 وأ ) ينادحو ( يدم هالو مط هل سل ءاملا مث 7 هنّ لل 5

 0 نم تعنتماف هيلا ىتاعدو هل ما ءطب اعدو هدنع ىنست>اف امون يريدسلا ىلع تا

 ىلا تفتلاو كلذ هظاغف ًافينع الكأ هعم لكأو مدقتف ماعطلا ىلا اعدف هفرعاال 5 ع
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 ىعاشلا مهيف لوقي ىذلا مجهولا ينب نم خ.رش اذه لاق ال تاقف خييشلا اذه فرعتأ ىل لاقف

 ناولالا وهاشت. يحالاصح « ةنوعلم ةلبق مجولا ينبو

 نايس محا حض نامه 6 ةبرع وأ ةلكأب نوممدناو

 مجنملا ىحي نب ىلع ينثدح لاق ةظحح ( ينادحو ) كحضن نيو همتشي خ.شلا لم لاق
 تلاق كءسا امال لاقف 11 لاح شو ةامزوا همم كولا ةيراحت , راج لاق

 لاق مث هرخآ ىلع هبرسشف ىتاح يف هييص لاق ةحببق ىتسا تلاق ءاملا اذه نمو لاق ناهرب

 يرتحلا لاقف انش اذنه يف لق يرحل

 ناوذرتانح نمروحلا اب تءاح # بهذ ا ٠ ةبرشام

 ناهز فذ“ نم انع ها بدارشاا# نقطع الب ..ءاق 0 اموب

 ثوغلا وبأ انثدح لاق ةظحح رفمح نب د أو شفخالا نا لك قدح ا)

 00 عسا ىلا سف اذ ةشم تاطاااكوإ ف 1 0 تيتك لاق 000

 تيقتو شفخالا#لاق ظطمرلا. ط.ضتو طحقلا فثكت كالو نب هك ود

 دمحأ ىلع ىلدلا ىرتحيلا مدق لاق ةباوث نب دمحأ نب د ا 11 |



 (ذؤدق)

 0 رخل غو ماج ىبأ يلا ت ترص ىتا قهابنو ردشلا يف يس لو ناك لاق يرتخلا لذ
 نان كرو" لع لاف اف مه هراعشأ هياع نوذر هن ءارعثلا ناكو يرفش هياع تضرتف

 ةل> توكشف كلاح هللا فيكف 000 رءشا أ تال ل اوةرفن املف رشح نم

 ترصف مهحدتما لاقو مهلا ىل عفشو رعشلاب قذحلاب يل دوو نامعتلا ةرعم لعأ لا 0
 نب ىلع لاقو هتدصا تاخر نيف مه رد فال ة ةعب ا 50 1 فم

 وهو يفاطلا ةدايعنب ديل ولا دب ىلع اذه يناتك لصي هب 1 هرب> 2 50

 1 قثعتا تك 0 يرحلاا تَعَوَس لاق هظحح ) ين'دح ) هؤهرأ 5 ًّي صعاش هيذادبإ لع

 ْ تدع مت هس ل تاطأف هيف تر ظ رام واو ةث هل لاش جنم ل نم امالغ

 هّننق رمش 9 0 هيف تاقق ىحتلا دقو |

 يدعل ندا وفشاو *# | روش هطول

 لعدطو ردت نأ لبق اد ل ا تقل

 ينأدح لاق ناماس نب ىلع ( ىنثدح ) نادنش مالغاا مدا نا ةناكملا هذه ريغ يف ىور دقو :

 | نك * ونا ا م 1 د ينتدحو ه 1 نع يرحلا ن ثوقاوا
0 

 ينا ىلع ت اد ماعدا ا 1 ل رذ اهو نتياكملا تعم دقو يريدعالا

 يبد.صش هتحدم دقو فسوب نب دش ديعس

 اقيفش عاطأ وأ ًادوع ناخ وأ « اقيفأف يوه نه بص قفأأ 0
 5 فر ليد لحر 4 اح ف ناكو لاق تدحاو يتناي هللاو ا لاقو كاهس وا مع رد

 ا ا ه يجعتس 5 ىفاب لاق مث ىلع لق اهتك رهف ء داكن هدنع ره نه قوف س الا

 ينقي ينم هقاع اعاو مأ لاق لود 50 دهس 3 هل لاف يرض هدشننو هل>: ىل رعش

 تيعو يدش ىف هللا 0 ئككف ىح ةديصقلا هذه رثك ا عقدا 2 هيف دازو كيلا هب

 اذه نع كينغ امال كدوو ان كدارق ّ ناك دق ىفاي لاقف كيده رس 5 ىلع ليقأف أريدتم :

 4526م ةيومودم الو 0 هيلا ىنةيس 8 3 رعشلا نإ ناعالا ند ةحر# لك هل اا تا

 ضرالاو 0 ىنأ 0 َىَح ىف مظنو كه 1 د 00 كلذ عفش 0 كا و
2 2 9 3 - - ِ 

 نا اء ءاأ حر َح َىَد ر ادلا تغاب نال الا وه اه 0 لرد رجا لايلا 0 تود /

 يناكلو كنم الا هتم.س الو لق هتلق ام هللاو ىنباي كلرعشلا لاقف لجرلا ىلع لبقأف ينودرف

 دير انسب تناك ةفرعم ريغ نم ينضم داشنالا ىلع تءدقاف ىعضوم تنوام كلا ترا

 ان ال نأ تددواو كءضومو ك.ف ريمالا ين ا ينرااكتو قاهاضم كلذب

 طاع لف ينغناعو هيلا ينءضو مات 45 ىناعدو كدحضي دوس وبأ لءجو كلثم الا ةيئاط

 0 ىلع ىنثدح دقو *ترك ذ نم ةياور هذه هب تيدققاو هنع تدحأو كلذ دعب“ هتءزلو

 ىلع لخ دهن | هثدح ىرتدملانا لل طقلا دعس نب نيساعا نب هلئا دبع ينثدح لاق هب شفخالا

 ( رشع نمان د يقافالا 29
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 هلوق شق يا نا يف اهاد>ا نيتديصق الا ديح ءاحغ هل فرعي امو ءاحهلا يف هظح هلق نع

 فخشلاو نائ_كال ةيد.م © فشملو اه نع ىلعس م

 شق يبا نبال ابف لوقي

 فاعنلا اهريدش يف امفرعآ © نأ قةحلا بجاولا ىفناك دق

 لسا 0و ديكش 0 تروا 8 انو وخلا اع

 فرسغلاو هنم دساا يف ةرهزلا جزام دق حجرا تب 7 "اع

 24 م تول يلا ف ه١ نا "نموت 2

 فنكلايفترظن وا اهلا تةنت وا العلا ريطلاترجز اما

 فرعا لعابمر وأنك #١ وأ ةعاتصلا دع يف يلقر
 فشلا عم اهلاخاخو الا « افرصتم زياهدلا باب طخم م

 بوقعي يف هتديصقو سنجلا اذهيف هبهذ٠نع رابخالا الإ اهركذيبهذم نكي ملو ةليوطيهو

 ظفالاب مكملاي رح يرحم اهماف اهمقيرطو هذه بول-!ىف نكت مل ناو اهناف ينارصنلا جرفلا نبا

 يضويفاءملا ثييْلا برطلا

 جاخ دق نمنيبلاجاذ دقو * جاتمت مل ينوعش نت

 يذلا عيدبلا يف هوحن وو هبهذ» وذحيو هرعست يف ماهت يبأب هبسشتي يرتخبلا ناكو
 هب قرفلا يف لوقيو هف ىلع همدةيو اماماو ايحاص ةاريو هلعتسي مامت وبا ناك
 مامن يبا طدو نم ريخ هطدوو هديح نم”ريخ مات يلا دج نا فصنم لوق هنبو
 0 نيطا يف ن”دح لاق ىلودلا ى و2 نبدي ( ينربخأ ) هش ىلع وه م كح اذكو ةئيدرو

 يئدرو يديح ن٠ ري هديح لاقف ماع وبا وأ ل رع اعأ ىرتحلال تلق لاق يناطقانلا

 ناك لاق يرتدعلا نب يمي ثوغلا وبأ يف *دح لاق ىمي نب دمت ( ينادح ) هئيدر 0 ريس

 روش اهناف ةدابع ينأ ىلع رصتقأ نأب 8 | مايا يف ىلع ريدظ.ةدايع او يطا نإ يتكم يأ
 راد يف انهءتحا دقو دعس نب نيد سلا نب هللا د.ع تء.س لاق د ( ىنثدح ) اماع ا

 ارش يرتحلا دشنأ دقو لوب نيثلامو نيءءسو تس 4: يف ذريأا هدو نيابي هللا دع

 هللاو الكل اق رعشلا اذه يف ماع ينأ 3 0 هللاو تنأ هل. يف لاق ماك وأ ناك دق هسفن

 كناف نسما انأإ كرد هلل درباا هل ل.دف هبالا زيأا تاكأام هللاو ذاتسالاو سكر ماهتإبأ نا

 تاق لاق قحسا نب نيد نلعا ينأدل> لاق يملا ردع كرا وح عب نم افرشالا ىنأت

 رمل الو لوقلا اذه ين.ةئيام داو لاقف ماع ينأ نس 7 كنانو« و سانلا نا ي رتح.ال

 هنم 2 هل عسل أر ينكلو اولاق مك مالا نأ تدد وأو هنألا زيا تاكأ ام هللأ و ما انآ

 ىلا كاني ندم (:ينيدس) هان دنع ضخ ىغرأو تاو دنع دكرب ىمي هبال |
 تفادوي نإ ىلع نت يدولالا هللا ديع وا يف“ اجو لاق ي رتدبلا نع ةعارش يلا 0 را

 2000 ا ا ا ا ا ا
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 لاق قدص دق هنا معو ناقربزلا كسماف لاق كبذكيو ىنقدصيف تيذك كنا فاحا هللاو اذا

 تملساف لاق يحولا لوز ن* 1 وبأ هللاو 7 لاقف ثيدحلا اذه ىرصبلا ن ل ثدحو

 0 نسحو ةمأ ةممم# لت دعلو كلذ كعل حاحس

 ١

 هس وص

 اهرمضا كاوه نم ةعولو * اهرهسا تب كيف هلل 5

 اه رءسف ىوملا داوم 2 اني اعفطت عومدلاو 4و وح

 اه راصعا مإ باد د * يد دو 1 مورا

 يديا ف روم نحل وهو وابن اغا 0 ند قاطم َلَمو بارع ا ءااو ىرحالل ر هشنلا

 عا هللاو سانلا

 مد ةمساو ىرتحبلا زاب قججم

 ثرحلا نإ روس نإ ةماعم نإ رياح نب المش ن 1 كديمع نب - نإ هللا ديبع نب ديلولا وه

 نب لع نب نامالس نب ةمنعز 8 دوتعنب رث# ن ؛ لوزن نب يادح غ نب ةثراح فا نإ مثيخ نبأ

 ب ارعلا نا بدلا 0 هنو نالهك نبديز نبددأ نب 'ىطوهو ةمهلد ن 0 ثوغلا نب ور<

 انخناشم ناك عوطم مالكلا ىف بهذملا نس> ح .صق لضاف عاش ةدايعابأ ىفكيد ناطحق ن ؛

 يف هتءاضب ةلق ىف سلا نا ميزي ثوغلا وب اهنبا ناكو ليلق هنم هديحو ةرزن هيف هتعاضإ ناف

 هقأ ردا 1 لعفف ءاحمهلا يف هتاف * 0 عمجا هللاقو هباعد توملا هريه> اهنا نفلا اذو

 قطعتادقو ىف ليف احيبق هب اكو طخ هب تيقحف كفوف دكر * اذه ينباب هل لاق مل

 كيلع دوعي نا ىثشاو ةدوملاو ةوادعلا مهو دو باقعا ساناللو يور ىتناو كلذىف يرأ

 قفشاو ىنحصن دق هنأ تدملعف لاق هبف يلالو كال ةدئاف ال كشاعم وأ .كسفت ف يش اذه ند

 وب الاق م ناك ناو اذهو ثوغلا يبا نع شفخالا ناماس نب ىلع كلذب ينربخا هتقر>اف ىلع

 لثم طقاس هرثك اف هئاغ نم سانلا يدبا ىف ىتبو هاادحو يذلا نال هل هيف ةدئاف ال ثوغلا

 دازريش نبا يف هلوق
 | 1 06 كطارض ناو # ركذلا راجلا قرع تع

 رونالا 1 كدازا ه 1 كيو كال و

 اهظافلاةثاثغو ابنك اكرب "يننو هبهذع قع الو ع ا ال ذا و دتاسالا هيام
 _.ة ا
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 نورتي ,ءزن اشرت نكلو اينعا شن رفلو ضرالا تنصت انل نوقنملا نونؤلا اي أي هلع
 مكهوحوو رد نب ةنراحو سدق نب لا موق ناكو اهرمعتل املا املك مك وذ تعمم ة>او

 ةمايلاب وه وباذكلا ةءايسم ىلا اهثيح يفتدمعف يحايرلا يدبر نب بيبش اهم وم ناكو اهاك

 اهوكرتت يت> ةماهاماران اف اومرضاو ةءاهلك اهف اوبرضاف ةماملا ودصقا مبمت رسثعماي تلاقو

 رض٠ ىف هلعج امئاو ةعيبر يف ىمالا اذه لمجي مل هللا 'نا ميت ينبل تلاقو ةماخخلاك ءادوس

 مهادلا مهدلا مهو اهءوق ىف تراسف شيرق ىلع 1 ررك هوءتضضف اذاف عما اذه اودصقاف

 اهشورح ىف تءاحو هم املا ندمح رحد يف صحو اعرذ امم قاضف اهرب ةمايسم سم غلبو

 املا مالا اذه من نا يرن اولق نورتام لاقو هموق هوجو ىلا لسراف ا

 ثعب مث .نمالا اذه يف رظن 1 لاقف ءاه داذ ةمايسم ناكو راوبلا وهف لعفن مل ناف انعدنو

 هللا لزنا ام سرادتتف عمت ىماهف ىلع لزنأو ايحو كيلع لزنا ىلاعتو كرابت هللا نا اهلا

 اند الآ سف كونوا وش لك [ برعاا انك اف اه.دعاو هيت قطأ توع نق انلع
 اف رءلاو بيطلا نم اورثكا لاقو اف رجسف ىلدمملا دوءلاب رمأو تبرضف مدا ةيقب صأف

 211 وال اق ررحم هومر اهءاجنو اقالذ اولعتف مالا: ترك 3 ىظلادتحتاو كمه افا. ءأزملا
 جزخلاىلبحلاب كبر لمف فك ورث ملا لاقف كاع لزناام تاه تلاقف هتنأف عامجالل ةيورضملا
 00 ىلا ع اجو تاوشأو ىناو زك د نين نما ىعسو  قاضش نيب سك ةقطأ ام
 ججونف احاوزا انل ءاسنلا لمحو اجاوفا انقلخ هللا نا رث ملا لاق اذامو تلاق ىهتتنملا نوكي

 لاق كرما 'يش ىأف تلقا احارذا انْئش اذا نبم اهح رغو احا | لع مارغلا نيف ظ

 عجضملا كل ىه دقف « كيتا ىلا يعو_فهالا

 عدلا ىفف ىتأش ناو * تيلا ىنك يتكش ناذ

 عبرا ىلع يتْئش ناو * 5 ماب شا

 عسا هب قئش نأو * هيثلثب يئش ناو

 يلثم نا تلاق امنع ماق املف اهعقاوف ىلا هللا يحوأ اذك لاقف لاق عمجأ هي الا ال تلاقف لاق

 ىلا ىنطخاف كيلا 0 ؟.]و ىلعو يمنوق ىلع ةمصو نوكذ اذكه اهسمأ يرججال

 0 ةفينح نم نايا 0 0 جرن كم 3 دوق 7 ” كو>وزي نالوأ

 نعد وا اهايا هو>وزف اهطخ 2 همنا 2 هن دج وق هيلع لز! ام ىلع أرق هنأ حاجس مط

 اذه نولوّدو اهنولصيال لمرلاب نآلا ىلا م 3 اوئيق رمصعلا ةالص مكنع تءضو دق لاقذ ربملا

 هل ةلك يف حاجس سمأ ركذي مغ ينب نم ا اقروا. آل انم ةعرك رهمو انل قح

 116 5 هنأ ذنبا تع ساو غب تطا ىتأ اند تا

 فنحالا لاقق م,ماع هالت امو ةمايسم رك ذ دقو ذئموي فنحالاردب نب ناقريز زلا عمسو لاق

 لاق ةمايسسم كلذب نربخال هللاو ناقربزلا لاقف طق يلا اذه نم قيما تيارامافاو
 اال .١ د13 و سل لا طفلا ذات واكللا
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 كموق ءارعش نم كل نم .دشنتسا نا .ةفوكلا ىلع وهو ةضش نب ةرعغملا ىلا. باطلا نب رع

 ردا ةدشنتساف ىل>ءلا باغالا ىلا لسراف مالسالا يف اولاقام

 اديصقمأ ديرت ازجرأ * ادو>وم انيه تلأسدقل
 تلقام يندشنأ ال لاق تامف ةيلهاجلا ينمي هنع هللا افع امم تعد نا هل لاقف ديبل يلا لسرأ مث

 يف هذهب لجو نع هللا ينادبأ لاقو ةفيخ ىف ةرقبلا ةروس بتكف ديبل قاطناف مالسالا يف

 اهامجوةنامدج بلغالا ءاطعنم رم صقر مع ىلا كاذب هريغملا تكف رءشلا ناكم مالسالا .|

 رقابو نام هلع درف.كطا نا :يباطع صتنا نينه وألا رممااي رع ىلا نتكف دبل هاطعيف

 لاق ةيش نب رمع انثدح لاق زيز.لا دبع نب د# ( ىنريخا ) هاو نيفلأ ىلع دبل ءاطع

 املف ر ىلع ٍبلغالا لخد لاق يبءثلا نع مساقلا نب ىلع انثدح لاق متاح نب دم انئدح

 لئاقلاتنا هيهلاقدار |

 ادوح ومانه تلاضتل # اديك أ سار ارا

 رقأو هنود هنلغ ددرأ نا ةمعلا ىلا رم يتكف كتطا انعا نينمؤلل ردا. لاح
 ا حاجس يف ىلجملا بلغالا لاق لاق مالس نب دم نع ةفيلخ وبأ ( انربخأ )ل ديبلل ةنامسملا
 تادكلا هيلاكن تح

 يرقلا دول نيعلا يفاحوله *# يملا دعل نم حاجعس تي ةل دق

 يرآلا باكا نييييجللا نه # 71 دق 0 ىف قيءلا لثم

 4 ام زيخيو 0- اشن * اسنالو ة_نهاو يذب سل

 0 عيضبل * يدنلا هارفذ حتي اتش يتح

 5 هيدرب نيب 00 اذا * ىصألا محل نم عج 5 0

 ىوق عبد ترفض زو لبح « يدو 1 ا

 ىدالا درت نم نهاطسو عفر # كاز نين ماو ىلع يع

 لئلا يرش ل ايم لاك »م حا )ا تا
 ىوشلا تاذ هتعيف تفستاف * ىلق نع ىل ةل> قرافأ مو

 يندملاو ثيدحلاب اهنع لازام * ىلك عبس اهدالجا يف ناك
 « يرأ تلاق هنيرت الأ لاق «يدرلايف ىدريفاسفسلا قاخلاو
 اًضفلا ثارحم لثم اهف لاشف * ىلب تلق هلخدأ الا لاق
 اذهل كاكا تنك ايلا ه# يرتداو ايف تكل لش

 مهاربا هب انريخأ ام اهيا باذكلا ةمليسم جوزتوق وينلا اهناندإز عاكس رح نك نكد
 ديس ةودنلا تعول ةيمرعتلا لحي نأ تصنع عش نع هدا نك وح ىو
 لنا ها تعدا :اف' نإكف مع ونب املع تعمتحاو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةافو
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 كللادبع ن اي اىعالا نب انع باع ىحي 2 نبدأ اسد> لاق يراد . الا مم اقلانب ده 206

 لاقو ضيبلا ىف سغاهم اك رصمل ا دانم مم“ «لئاق لاةف فرش 1 دانملا يأ 1 الاموي لاقنا و م نبأ

 لاق بطلا نإ ةديع دعس يف يخأ ليدانم كلل ذيع ةف عدتبرلا رون  اماكنولاليدانمنورخآ

 ليجارملا محالابموقال رافو *« ةيخا لطظ انيصن انل زامل

 لو اهوهف *::ىلغلا ريغام حاط هعمام(١) رةشاودرو

 ليدانم انيدي ال نوفارعا * ةموسم در> ىلا نو 06

 ةرورعد ءايلا اهفدازف لءارألا ل.>ارااب ينل

 .6 وص *

 يىعس نك رز ويه نذحل < يمي تعرجا يلااذا

 ردا جزو ةاننإ و رءعل ءانغااو ىلحملا تاغالال رعشلا ز> را ن* هضوىع

 مه هيدنو ناغآلا راأ وس

 ركب نب ىلع نب بعد نإ مل نب لج نب دعس نب مشج نب بلغالا ةببتق نبا ركذ امفوه
 همالسا نسحو مسأف مالسالا كردأو الب وطار رع ةلهاجلا يقرع نيرا 1 لئاونبا

 ديواهب ةعقو يف دهثّتساو اطزافةصاقو قا : عم ةفوكلا ىلاهح وت نءيفناك مث رحاهو

 ينعماياو برغلا نه لاوطلا ز ,حارالا زحر 0 لوأ هنا لاقيو ءادهشلا رو.5 يف كانه هربقف

 « دشن دق 00 تلغالا انآ يفلا * ارذتفم هلوقب جاحملا

 يرجملا اذه ىرجامو ةرخافملاو ءادخلاو برالايف ز>رلا لوقت برعلا تناك سبح نبالاق

 رس )هتف رطل ءدنب ىاتأ كل- مث زجرلا دصق نءلؤأ وأ باغالا ناكف عاب ا هنم اك
 انثدح لاق مالس ن يح انزكا كاف ايلا اك 0 3 1 1 ىلا بالا نب لضفلا

 نب رمعم انثدح لاق يئايراا انثدح لاق يدسالا نسحلا وان ا 5 ىدسالا

 زري مث الع دعصي ةحرسس باغالل تناكلاق ءالعلا نب ور ىنأ نع ثراولا دع
 تطمحءشاو اهدعب تطوش دقو # تطاف يجر ينفرع دفق

 هللاقف دعس نب , سكنب ١ ور< نب 5 ينبدح مث دعس ين نم لحر هضرتعاف

 افط.موقلا بسرام اذا ادع # افق نءو ةفلاس نم تحف

 « افا ل يعرلا رارمشاك *

 0 رك ىيقجل لاق ةلش نإ ارم ايدج لاك يرغول نزلا دع نيدلعتا ( يرخأ)
 يك لاق يعشلا نع دك 57 نب دواد نع بان نب رئدن ينادح لاق يلاوملا تدخن نبأ
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 كيوض

 95 حاصمل يفو ىرمصل نإ يف ارو تر يبا ينبأ

 عبرا قلالخ ينه مكل تاحو #* يللا ن .تونددقل تربك اف

 نم لوألا دتتلا ن 2. هنْلو 50 ل 0 )او بيطلانب ةديعأ رعشلاو لماكلا ن 0 هصوىع

 كه 1 :ءاها رج يقرصنيل | لوأل بقت فيفخ دعم هيقو قحدان ءاها ريف رصننلاب لوالاليقثلا

 يأ ةزاحاو مطلا نب ( 1١ دعبل 5-

 ورمع يفأو يم.صالا نع متاح نب ل 515 ىلا ىعالا 0 ءاباح نبا ركذ ايف وه

 نك نب ةلعو نب ور< نب ديزب هءسا بيطلاو بببطلا نب ةدنع ىلكعلا ةورف ينأو يناسشلا

 مك 0 ةائم ذيز نب دعس نب سءشدع لاشو سو ديع نب 7-5 نب 5 نب هللاد.ع نبا

 اطلاق ةيلهاجلا يف تناك اهلك مهي لاق ةديع وبا ينريخا دقو ةصاخ بيبح .نبا (لاقو)

 ماللس مالا كر 3 0 وهو 0 مل ديم نعاش ةديعو هنو دعا مطناك م مد متو 2 ا

 يف كلذ ا دقو نادملا سرفلا هم. اونراح نيذلا نرةملا نب ناءعالا شدح ىف ناكو 00

 ظ اهلوأ يتلا هن دصق

 - ا لها »+ ةرواحم راد ف ةليوخ ا

 نيطلا نقل وأ 0 هتلاق ت تدب 3 ا

 امد_مت موق ناب هنكلو # دحاوكله كله سيقناكاف

 لوفالاو دريملاو يركسلا نع شفخالا نايل 3 ىلع انذشنا تايبآلا منك" ماعو

 اسرق يري ةديمل

 املس كدالب طحش ن 3 رازاذا * 8 كنم هتلوا نم كت َخ

 من موق نادي هن كلو # دح أو كله كله س دقناك امو

 نأ : ع ىزوألا ن ء ينادنانشالا نامع ا 0 لاق ديرد 0 نسحلا نب 502 قرا

 ودعم نأ نس آل ىيباطلا نب دنع ناك ناوذد نب داو لح لاق لاق سأوب نع ةديبع

 و فر, 500 هاريو ءادطا نع عفر نآكك ةدككلاو يع ند يباام هللاوذ كاذ لش ال لاقف 1

 لاقو افرشو ةّو

 بولا واوا لاجرلا برع ىلع # بيغ رهظإ تيار نم ارجاو

 سوماقلا يفهلاق ها اهحتفيف لحلفلا هءقلع 7 اماوءابلا نوكس اذه بيطلا نب ةديع )١(



0 
 0 ا ا ا تت ت2 25222 تل تكس

 قاطصملا ينب هونغ يف عيسإر ما موب مو هلاو هيلع هللا ىلد يللا باحأ ميباَصأ ةئيز ومب

 ةعاز> نم لحر عدنخ ين عمو لبي ,ذده نه نايك يتب نم سان موعمو ذئموي هناريح اوناكو

 ىلا نول. اه 1 رتعمو (هلطم ةعاردل تراكو مهلع لد هناو م6 ثيل وني ه.مناف قراط هل لاش

 يعاز را قراطل ركسالا نب ةيمأ لاقف ش ا

 رفح اهفتح داع ةدءنك « اقراط عاريا ناك

 رزجملبللا رخآ نماهب تلظف « اهءاركب ةرفش اهلع تراثأ
 رسعا ىهدلا نمموي وءماصأ' *# اوكلهأ كقيدص مه مو تي

 لطرح وح ذا عيجرلا مويو * ةلاؤذ موس أين كنأك #

 ا مهو مترأت * مكمعو كنت ه يف ؟انأ الهف

 رءعيودبع ليدلا ةأرس مك مكبس فدرأ موب كارالا مويو

 رقعو؟ ورح فوع نب باكو * 3 لج ذا تلو ادعمو

 1 هللا ل وب هلا رين ةمسو نما عقلا ع :
 لاقف ىعازألا قراط هباحاف

 هينا دي نم 0 *  نئاتلا يناو- يرد ام كردل

 اورفنو رش نايحل ينب لانو كلها دنيز تناك نإ تنحأ

 اارغ لعو ةيواتس ىلإ ةلائركف نتاع نا اهتادتا لت تاوطاو ءادتالا تانالا ةدهو

 راطعلا يلجملا ىموم نأ نب ىسبع نب دسأ كلذب ( ينثدح ) اهب هباجأ ةلاسر يف ةيواعم

 لاق يرغعلا لزءملا نب ديز انثدح لاق يرقنملا محازم نيرصأ نب نيسحلا انثدح لاق ةفوكلاب

 111 ريما تاسع ةيواعم غاب امل لاق فني وبأ انندح-لاق زارخا بيعش نب ىحي انئدح

 لدف هيلا اهب بتكيو رابخالا س-# ةرسدبلا ىلا نيقلا ين نم الر سد مالسلا هياع ىلع

 دان انما ىلا ةريشلا نف نافيا تنك و لقو ذخأف ماس ىنب يف ةرمصبلاب ىنرقلا ىلع
 نم هب ترفط يذلا لث٠ شررق تالفغ نم :سدتات ةرمصلا ىلا نيقلا ىنب اا كسدو كناف

 سعاشلا لاق ككل كتناع

 رافع ليات ماعامحماكا © اقراط نعارطاو يناكرشل
 رز ليللا ل قه اهب تلظن * ايعار -- رفش اهلع ترانأ

 رعصأ رهدلا نه موبي وءيباصأ « اوكلها كقيدص مهم وقت مش

 ةوسو» انظ زجأ ملام 1ك مدرك ىلا كك نق نجلا نا دس انآ نواعم هناجاف

 يعازخلا قراط سعاشلا لاق اهكانلثم 3 اناثم بصت مل كناو ع

 كازو جاها ْن 3 ىلا # قداصل ىناو يرد[ هللاوف

 0 0 : لاو كر كلها ةئيز تناك نا فنكأ

 ...٠ 702 22 ل ع < يل ل دج وحج يحج
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 اة رب بببا070تتلسللسلسللالابالاببا_رر 07700 يم

 نإ دييطا انداز ديع لب ال ان

 كالذ يف ديزب لاقف ديزي 3 جوزف

 ناز>الا قراطإ كلاحرالاب

 قر ةمود ةواأ تاك +

 ابلك نزاوه نءسراوفلاتدغ

 دلاوب نيبملا لضفلا ىل اذاف
 روهم سراف 2 ماع اي

 لزرق سراف نبايكنأب لعاو
 ةرفع نماع ضواوقا تنس

 كلامو سيما يني تيقل اذاف

 ه.يسأب هوثملا ءرملا نم لاساف

 نائتولا

 نامعالل دعل تراسدو و

 « نايدلب تئجو لكاتكا

 ليفط نب صضاعلو

 ناو ينأزأ ةمرد دل محض

 ناقو ىدب و>ابا.ثلا ضغ

 يتاسو هل و. يذلا نود

 ناليع ىن يف ةل._ضفلاب كل

 8 0ع ءادعالا عفادلاو

 لكل ل انك

 د

#« 

 نانق لآ يحو بابضلا ينبو *
*« 

 اعم ميركلاو ن

 هل اح ليفطلا نب صاع لاقف
 نايدلا #4 ناز>الا قراطا لاحرالاب

 8 قرم ةوبحم ىلع اورثن

* 

0 

 ناكَدَعَنلا

 0 ناليع ق ىمخالا ةوانأو

 ود هبااع 0 او

 52 0 ةواناو

 هل.قو قرح ناو تيل ف

 ناطح#و يفإ ند لئا.قلا عمق ةدصق كر ءادصت كءرذب دصتاف

 ناع' لك رش كرؤنف ىلوا * مف ةوانالا انفلاس ناكذا

 يناثلاو هةحاب هوما[ 5 + انراوم رودهالا تعطاقلا اذاو ٠

 جم ملو صاع ينب سعاش تنااولاقو نادود نب ةرص ىلع اونو صاع يف نأ موقلا عجر اماف

 لاقف نايدلا ينب

 اكل

 أ رباو حدي و

00 

 « انيطق و.سط لزن ملاناف
 »* حفص مالحالا ب رضضن يناف

 كك نالع ينباي اولوقف

 يباكلا نبا تاعونم« نه عوندم. ربا اذهو

 دبع انل مانالا نولوقي موق 0 كر وه يف

 دوه ءا الا كد

 ل يل

 دوقوأ /| 0 0 ع يجب

2 

 د ل امو انف 3

 ككر رمش هرءشو نال هيف دياوتلاو

 دع لاقو * ىور دو ب

 ىناببشلا
 مط لاقي ركسالا نب ةيما طهر نزاو» نب ركب نب ثيل نب عدنج ينب نم موق بيا
 11111121-11111 ا

 ) رشع نمان 8 يناغالا 1



 هموق رافغ ينب ىدب, نيب ناك ينابيشلا ورم | كامو هللا ةيوسنم ةرصبلاب بالك لزن مو

 نب عدنج ينب ديس ناكو كاذ يف ر كالا نأ هما لاَقف ةعاز زخح نب ىصفأ نب ملسأ ينب اعيمح

 :١ مهترافو ثيل
 اضمخلاو لئاوقلابانذآت رت او. هاضخ رايك يلاوم نعاس تيظدقل

 اهفر انغفار تنا عيبر لكو * ةوتث لك يف رسصنلإب انالعت

 اكئايرت انج موق 0

 انثدح لاق ريهز نب دمحأ ىنادح لاق ىلعنب نسحلا ( ينريخأ ( راغصلا اصلا ضيضقلاو ضَقلا

 مكحلانب ناورم ىلا ةيواعم نع اباتك ريب زاانب ورم لعتفا لاق هسأ نع هللا دبعنب بعصم

 ا ةآ © ان>امر كايدو 0-5 الولف

 قدح اربع سحب 3 ناورم ىلا تك هربذ ةيواعم فرع املف هيلا هعفدق الام هيلا مفدي ناب

 ريما نع هلأسو ناس ىلإ ءاخ ريب زلا نب هللا دبع ريدا غابو ناوي هسيش لاملا يدؤي

 هيدؤ ال ينا هللاو لاقو هنع لاملا هللا دبع يدأو ار ع قاطأف يتمذ يف مكلام لاقف هب هتدحف

 3 كسلا ا لرلل ماك ريغ هنا لعال ياو هنع

 اضتايرت ان مو رجح دقل * انج رو الولف

 نإ صاعو نادملا دمع نب دير 0 لاو تنك نب ثرألا يب 0 ا يلكلا نبا لاقو

 صاعو ديزي اهطقن | ماهز 1 لعاب تنيدعمو ر 6 نإ 4 3 مدَقُف 2 م م”وعليفطلا

 ليفطلا نب صاع اذهو نايدلا نبا اذه لاق نال>رلا ناذه نم ل ةاسعا بالك 5 تلاقف

 لاق هللاوهأ تلاق ةّسالا يعالد تس له لاق !ساق فىعأ الو نايدلا نبا فرعا تلاق

 جح ذم س درو ةيلمكتلا احا نايدلا نانا دعا لاق ىدح دز ليا ما يانا ديف

 ةيمأ لاو ايهذ جرذف هتحار كلدبو 6 ل ةباما بوصل ناك 5 نمهو باقعلا ملكمو

 لاحرلايدحو ة ةئس الا بعالم 20 يَ الا 3 0 0 "الا يدح ضع لاقف خد د

 له صم اعاي ديزيلاقف الاثم | 1 نادعسلاك الو يكلم حع خد 2 2 يمألاق لزرق سراف ينأو

 كموق ءارعش نا 0 نلوهف لاق اللاق تم م لحروملا ة هح دك لدحر يم وق ند اىعاش لمن ين

 رو نا فيس وا ناع درب وأ نع من كل لهف لاق عن لاق يموق ىلا مه> دع نول>حرب

 لاق مث ماقو ديزي ضيف مف لاق انوكلمت مو 5 1 لوف لاق اللاقف ناع

 جحذمكح انزاوه نامل © دم نب ركسالا نباي يأ
 جسوعلاك هس رغم ف عبتلام اني جحلت 0 جب نا كنا

 * جزمملك ضحلا عرصلا الو *

 ليفطلا نب صماعل ًاودع ناكو ىليقعلا نادود نب ةيم لاقو

 ديرب صاع نم يذلا اذام © ديزياب كنع يرعءش تبلاي

 دي 5 ودا ف ددنع ,مهرذل موق لكل



 (اةؤة)

 ناخلا 2 0 5 اذام *يبر خي نأضلاىارلادرق تحبصأ

 يناوذاو يدادجأو دمحم امعأ د ىناس عيبا يفا يريدغأ ب 0

 نادلذب اهخأو فاسالا نيب * اهيفطت شراي كباشي قدنأو ْ

 ناو !أ باححأ | ارد الو * اع نائلاكلا | مانيإل ةدلب - فئاطلاب عضوم ناديك

 ةف وكلاب ريذملا ىلع هليطخ يفهياع هللاتاولد بلاط يأ نب ىلع نينم ٌولارتما املثع تاسالاهذه

 لاق ة.ثنب رمع انيدح.الاق يرهوملا زو كادع ندعأو راع نب. هللا ديبع ا (ندح)

 تدهش رايخلانب يدع ن.هللا دعلاق لاق .دعسنب مهارب | ان”دح لاقءاحر ينأ نب دمحم انمدحا

 اح م لاقيف ار | ءافديلع تلخدفة>اح مالسلاهياع ىلعىلا يلتناكو ةف ةوكلاتينأ منك 1

 ادبعك ددحانا تيرحأوةجامل تلج يفءاج لكتاقف ةحاخلم ١ انتج ارازا لاتق مأ نبااي كي

 ىلعاذا ةفوكلا يف دحسالاب امون |نأ انيف اًثيدح هيثدحأال نأ 7 ينادخ ثبادحح نءهتاأسو

 سانلا عمتجاف ريذملا ىلع ساحو ةعماج ةالصلا لوي لعحف هل انرق بكتتم هياع هللا تاولد

 هللا دم ماق ممم يضرو سانا عمتجا املف زيملا بناج ىلا ساخل سدق نب تيكا 7 و

 سيلام سو هيلع هللا لدا لوسر نم ىدنع نا نومحز, مكناسانلا اهب ١ لاق مث هي هيلع ين 5

 اهيف ةفيح اهنم جرخأف 1 50 6 اذ_ه ينرق يفام الا يدنع سل هناوالا ا ل

 ةئعل هياعف اندحم را 0 انادح 0 نم مهاوس نه ىلع دب. مهو مه ؤامد 0ك نوداسملا

 اهعد كلل ال كيلع هللاو هذه سق: نب ثعشالا هل لاقق )١(. نيعجأ ضانلاو ةكمفالملاو هللا
 هللا ةنءا كياع يل ام ىلعام كيردبام لاقو هرصب هيلا هلع هللا .تاولد ىلع,ضفشل:لحرت

 مالشألا كرسأ دقا هللاو رفاك نبا“رفاك قئائم نبا قفان كئاح نبا كئاح نيثعاللا ةئعلو

 هللا ديعاي لاقفه رص يلا عفرم كلام. الو كيسد> اءهئم دحأو نم كادذ الفلم رفكلاو م

 ناضاا ىعار .ينه كبيري .اذام. * يلبعأي نأضلا ىعارل انقت>بصأ

 لاق كلذ دلو وه لاق كنم اذه عمسأ نا 3 هللأو 0 دق يعأ و تنأ ينأب ل

 اسرد الو اديدح ىنم تقاع 3 « ةلاقم نم اهدعب نه يل لبق ام

 تالكه ب اذاع_ركسالا نب ةيماتاق لاق ينئادملا نعتررملا انثدح لاق ىلعز نسما (ينربخأ)

 ءالوف دايز ماكل واو ةريثك تاجوتفدهشو مهيزاغم اهنم نيماسملاعم وزغي ناكف ةرصمبلاىما

 ١ قدم عمج ناكمالسلا هي هيلعهللا يندوأ د ناثدحي يصاماايبأ ننام امو بالك عمسف لب الا

 نوكي نأ الاهل رفغ الا نم'وم دبع اهيف وعدبال ةعاس رحسلا ناف مكبر اوعدا 0 حسا

 ىنئادملا لاق هافعاف هلع نم هافعتساف دايز ىلا بتك بالك كلذ عمس املف اشبع وأ اراثغ

 ينأ نب ىلع نع ةفيحج يأ نع يعشلا ن ءاومدنسإ يراختلا هاور ثيدحلا اذهو 6.0

 دنع له هنعهللا يضر ًايلعتل ل لاقةفيح> ابأ تهوس يءشلا يع لاو ع هللا يذكر بلاط

 لج ر يطعباءمفالا نآر قلايفامالا اندنعامةمسنلا ءربوةبلسا قاف ىذلاو لاقف نآر قلا يف سيل امت'يش
 ها رئاكب حسم لتقيالناو ريالا كاكفو لقعلالاق .ةفيجصلا يناموتاق :فيحصلايفامو هباثك يف
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 وانت درع ائيل جلخ نأ تدرأ اذا دبيتعأ- كت 5 ءلمأ هيفا 1 5006 5 لاق كيبأب

 ةرسصا فرض دقو يداهم 00 هلا هن ءاح نه هم 9 . ىلا زم ثعدف 4 قدأف انو هلبا يف

 مأ تلق ةجءاح نم كل لوف لاق نينمؤملا ريمأإ ينارت م لاق بالكابأاي تنأ فك هل لاقف 5

 ]ذه نذ هل غابتش لاق مرح و و نأ لف 3 ا ةولخ هم ايالك يرأ نأ يب دعا

 ”لمفف 6 مب هي ءلاثعبي و لعب ناك مك ةقان هال تان نأ ايالك سعأ مث ىلاعت هللا اعل 1 :

 نينمؤملاوغمأاي هللاو ممأ لاق ف كا 0 0 املف تالكاي اذهك نود لاق وءانآلا رس 0

 كانئج دق اريضاح كدنع بالك اذه لاقو رمع يف ءانالا اًده نم بالك ةحناز مثال 0

 يلروبا م زلا اعل لاقو ه ردح نمو 9 رم لمحو هدو هيلا همضو هنبأ ىلا تلوث هنا

 2 لزي 0 هبا 2 و هناطما هل 0 أمد كسفن كر 1 5 * ا.ةبام أهمق دهاش

 00 ل كاك 000 ىتح اهقم

 مملبا ا نا ةفاخي كب وني تح ر طعلا نم لبالا تدصي ءاد ؤيهو مايطا اهب ا

 يب نم سماس يف فققا# ةلياو عرقلاب 00 ةليل كايل ثالث يه امنا ركب ينباي مط لاقف

 00 ىلا مهدنع ماقأو هوراحأف رم ىلأف هويعرت او كلذ هعفخ رف ركب

 ةئيزم حدع لاقف

 حام نبا ىلا يوات اف * اهورخاو مالا اهفنكت

 حانج نم .اهف ناكام' ىلع * اهاهتف .ةتءزم ىلا ناكف

 حالص ىلا ني.تان قئالخ . © اف ناف حانلا نكي اهو

 حامرلا: ةم_ةعق تح يغارت * ركب نب ثيإ يف يف امويو

 يحالس ىناقثي رادلا ءارو * اريك اخيش ندم ا

 حاقو دنع ةعئم *يذ ىلع * قاعد اذا خيرصلايتا|دقف

 ا حالو لكتؤ» ناكام ىلع * كوذذ ةرماؤم ىحارشو 1

 نع ينادشلا ورم ىنأ نب ورع نع لذ زكا هللا دنع نب دم انثدح لاق 1 (فربخا )

 ةمأ رمع لاق ورمع قأ َن ء ةيون ونا انتدحت لاق نايززملا نإ فلخ :نب نوعا هن 7 هيأ

«+ 

 هلق ثدحي وهو هموق ئدان ىف اكاح موب تاذ ناكف فرخ تح الانوط اةرمع ركسالا نبا

 ارا دخن هه>و ىلع طق ضوه ماقث هنم تدعي 0 ضعدل ناش ىعار ىلا رظن ذا

 كوش ل اههار ا. اف هيلا هانأ ليقاو هنم

 نافشءسعيفاريغ ىغلامو #* ناغ اهكنع ىنا ةعيمأ ينب

 نايس لكشلاو :!#اامعاف--#؛ يربك اظفحمتالا ةيما ينب

 ناب نب نائهل.ثارتلا نا * هلي نايهذت”ثارتيفاككل له

 ديعبلاو هيززقلا .ئر. يعو نابنب قابه لاق



 )/اه١6(

 ورم ىأ نم مهو ًاضيأ اذهو. .تاف ىتقأ هتف يح ةذم الا اهعن ثيلب مف امبلا
 هريسغو كلذ يف هربخ رك داو ءانعإف و سا مث ةلب الا .دايزل يلو يتح بالك شاع دقو

 ينادح لاق هب 5 ىلع نب نسحلا ناف 6 رمع عم هربخ امأف ) ىلاعت هللا ءاش نا انبه

 "راك رع عرار ند لدول ركب ىفأ نع ينئادملا

 هاف داع . ماقأف تاطقلا نب رخ :ةقاللح ىف ةنبدلا لا 57 نب أ ن بالك ريلع لاَ

 ينادح لاق دع تب كرا

 قف لال معالا يأ امطأسف ماوعلا 1 ريب زااو هللا ديبع نر ةحاط ع تاذ ىتا مث م

 > يف ه هانغأف ر مع لا د اهلا الاقؤ مالسالا

 لاق هنع تاكل

 بالك ادشن دق ناخيش نأ

| 

 ةيبغ تلاط اماق فعضو رع دق وأ لك

 اياتكلا لبق نا هللا باتك *

 اناا ام تالق أو دانه
 [ااك رادع 0
 اااطو اطخ هخعش ىق

 ايارش اه حا كمأو *

 اناعصلا اه عابأ

 لاق مائضالا دنغت نأ يو ينيدحاو لو نع هللا لوق نم دحاو هب دعو 1 لاق

 ابارط ازد قنا قراطب * اذيش كانأ تكرتدق كناذ

 ْ لا عبتي ءاملا ىغاك 5 يدش رجالا سامااو كناف

 ' امو 0 ا ا رتهاف ة- 0 لاطو ابالك ددربي يف نم هنابا تف

 ءابا يف ضرعف هيدا

 « داو نطبةماحتمحس اذا

 هاك ثان

 ءاذل ةشعرج كابأ تكر

 رافف »+ _- م 1

 0 * هيلع اقف سا هروم حسك

 ْ فهو راصنالا او نوردحاهملا هلو>و مو هيلع هللا كد هللأ لوسر كلدع سم ف وهو

 1 لوقي ًاشنأ مث هيلع
 قالا ام لداع نيود الو .* دق ري تاذع نق لذاعإ
 قاريعال هجوت ذاابالك « يدرف 0 تنك اهأ

 كك الا ضقألو

 سلو ردع 3 ناتفلا يف 2

 قارفلاب نذاو 5ع ةادغ

 قالتلا موييف نك رلا ديدش

 لان .دشاالو كيلع ىتفثالو # يدحو تيل ام هللاو اأو

 قانتعاو يرحت حك مذو * انوتش اذا كيلع ىئاَشاو

 00 يأف داوس مه #* دحو ماطحدا وهلا قاف 0

 .- يلا جيجحلا 0 هل # اير قورافلا لعيدعتساس

 8 كلا شحال ابن « هيلع ادهحب هللأ وعدو

 قاوز ايا ناذعيش 0 »* ايالك ددرب ١ قورافلا نا



 - ملا

 7 يبرر يي يتب

 ريدغلا ىلا ةاطقلا ىثم * تعئادتف اهسفدخ *

 ريهلا“ ١يظلا_سفتتك © تسفف .اهقلو .

 رور>نم كس اه لختم اي تلاقو تندف
 2و ندا كلج زكا اج . فنك
 ريبكلابو ريغصلاب ةم * ادملا نم تنرش دقلو

 ركل زا تادلا لمت 1 تركب دقو

 ريسالابو حيحصلا ديعلاب را تبرش دقلو

 ريدسلاو ق'روألا بر # يناف ترك اذاق“

 ريىبلاو ةهيوشلا بر «* ينناف توص اذاو

 «  ريصق هيف اهلدق لخلل موب برا

 ةدصصقلا هذه يف ديزي نه سانا نمو

 « يرساهفا بحو # ينسحمو 6 حأو 03

 ةهتسوص ةحرض ةلاور قامدحأ نو

 اباتكلا ليقول هللا باتك # ايالك ادشن دق ناخبش نا
 . اباصأ ام بالك يبأو الف « ءابأ يف ضريف هدشانأ

 سيمل يلا هبسنو هعنص يطسولاب لمر ىهاط نب هللا ديما ءانغلاو يثإلا ركسالا نب ةممال رعشلا
 هيناغأ عماج يف ر ماط نب هللا دبع نب هللأ دب ا ندللا نا ىاقرلا رك ذو ةتير راح

 مهاربا نب قدحسا ن ءو هيبا نع ل ناك كلذكو 2 || رادال هيف ءاتعلا لاف كل عقوو

 أ ةريغصلار ادلاب هنوخا روديف جيصلا امو حاش هتيراحو هلا ع 0 مهرأ وو نعصم 35

 8 .هسنو ركسالا نب ةيمأ رانخأ لو

 عدنج نب ةبيز نب ةرهز نب توملا لسارس نب هللا دبع نب ركسالا نينا 21 م وه

 ريضم نب سايلا نب هكر نب ةع زخ نب ةكردم نب ةنانك نب ةانم دنا نتا ركت نأ كيلا ننا

 هموق تاداس نم ناكو مالسالاو ة_هاحلا دل سراف فاق زار نأ

 ناسرف نه . نا مدلا قءال وأ هللاع 3 هل ناكو ةروك ذ- مطرز ام م 006

 ا 0 لسو هب هيلع هللا ىلص ي ولا كردأ | ذا ةيمأ نب تاك قل مث ارعشو هموق

 اذه هلا ينادثلا ورمع وبأ رك ذ ارعش هنف ءوبأ لاقف ماو ا ىلا رحاه مث

 كلذ ف هريسحو ا ل فار ءلا َْسا 8 رسل ادهم هيطاخ اا 0 وهور هشلا

 * «تءاط ,هتمزالموهيبأ ةلصا يلسو هيلع هللا ىلد ا هريخ يف ور“ ونأ لاق اذه كعل 0-0

 امدحأ ةنايةناباتني هاوبأ ناكف . ةلبالا ىلع مالكخ لمعتسا باطخلا 0 ناكو

 هدرو هل قرف رمع اهدشنأو ًانايبأ لاقف هئاقل نع افعضف اريكو هيلع اطبأ مث ةنس لك يف



 هه ١ (
 متاع 0

 قرت نع ةديلولا تافءو: املج زيف يهذتالا ولج ويف هطتلت يبخل تان اف تدخاو
 هثكم ىف لطي مو ذئنيح نامعنلا لبقاو.دعب برق نكي مل هيف ' يحب يذلا. تقولا نال نامعناا

 هذخاف ديقلاب هلحرو اهاحر.تديق دق لخبملاءعم اهدج وف.ةدرجتملا ىلا لذ دف لعشب ناك اك

 لاقو هلق تح هبذعف م نم لجر .بكعو هبذعيا هس بحاص» نكعر ىلا هعفدق نامعالا
 هنبا ىلا اب ثعبو.تاسالا.هذه.توعنا لق لخنملا

 ايبأ اولتق دق موقلا نإب * ينعنيرأا غا.ءنمالا

 ايدص ادبأ 9 ور اللف بكعَن قامو ملناو

 افق يف ةليمصلابخ نءطلبو 0 دعم ف ب ع يف فاوطإ

 حم لوالا لوقلاو لخنملا لتاق وه دنع. نب ورع نا ضاصخلا:نبا معزو بيبح نبا لاق

 هلوق اهوأو . ةدرحتملايف اهو ءانغلا اهنم يتلا ةديصقلا هذهو
 يروحالو قارعلا و“ * يريسف يتاذاعتتكنا

 يريخ ويعرك ىركذاويىل# اه لح نع ىلا تنال

 رسكلا تيل دك 7 ه تحوان: حايرلا اذاو

 ىلا ع ا ئى ةكلاذم نكه ينتيفلأ-

 ةيراعلا .حدقلا وهلب لاقرو انسح حءاصإ ىل يذلا حدقلا ريحشلا

 يرررج :ىفأ وبأ يندلتف يفأ وبأ يونا *
 روفضلا. ةلئاح ءاج وه * ةراط2 ةلالحو. . *©

 « ريسملا قا هلا نس © يهو دق ثعشاب ودعت

 ريص نب.ةمقلع, كلا .ق_# دزطلا رهط ىلع الضف

 رودخلايف سناوالاو ان *# افصلا موكلا بهاولا

 ريثكلا لاو ضغلاب * هئيحم نيح كيفصي ©
 روك :ذلا .سالحا:رانلا رح راواك شراوذو.+. *

 رّددلا هيكحر ل نا مهضِب . رباود اودش

 *« ريغملل ..ثيلتلا نا * اودلتو اوئلتسافب#

 روقطل!ل ثم سراوفت هب اوءضملا فانلعا :ىنعو

 ريثكلا»ينلاب. "نق قف#  انعلا للذ نم نخرحي
 ريسلاب .قئاوفلاو .كتت#اوأ نم عشا كيفك

 ريحتلا..مدك..:كئاصو يب ذلا كسملا.يف: نلفري

 روزل فكيت مل. مونتلا .* 0 نفكعي

 ريطملامولا يف ردخلا ة. ه اتفلا ىلع تاخد“ دقلو

 ريرل ايفو سقمدلا فل لق.# .رث ءانحلا .بعاكلا



 ناهبشي نيلي نيمالغن ا .ءالل تدلودقو ا م وجو ةدر د: ىوع نكو هدأ احمع لخلا الخو

 0 ىنارعالا نب الاق هناوزغ ضعي تاعفنلا 0 هئمامما كوت ترمعلا تاكو لخلا

 :هتامجنو اليل اها قذف نايرشي هامجو ءاهتقيهتلكسد اف لحدملا ىلا: ةءرختللا ةقشسف :ادبصتم

 لخدو هب اهاحتا.ةدشنم.هل> ريف يذلا هلاخا ىلا اهااخا> تدّثف اهرعش تادساو هل>ر يف

 هيلع همو5 ضرحخي لخاملا كاقو هلق يح هبذعف هلَدَعب هضاو بحع هل

 ايبأ اولتق دق موقلا نأب ان نمويملا غي ندالا

 ايدص 1 ور اللف » 7-2 نءىلاوراثنإ ناف

 :الا>سلاز ودتأي يوقوم# ١ رج ىلب يبق ىدنلاطسو لظ اضيالاقو

 لاسالو كععلا فيس الب »* ايصغ كتلتق يقلل رايد ةدرحتملايفلاقو

 لابخ| ىلعديرزب لنخ هل.« يح نيعيف تيم ف رطب
 ريطملامويلا يف ردخلا ة *. افلا ىلع تلخد دقلو اضيأ“لاقو

 ريرط ايفو سةمدلاىفلف# رت .ءاسنألا بعاكلا

 ريدغلا ىلا ةاطقلا يثم © تعفاذ_:# .:اعفاد

 ريهملا يلا قر

 روت ن 5 كمل له لم اب تلاقو تنرو

 هك 8 تستقل املو ا 2

 يرياسو ينع يدها كيح ريغ, يمس سمام

 ريالا يناعال ىنهاي. # لكان نم له دنهأب

 ي ريع اهنقان بحلو © ينبحتو' ام 5 »*

 ريغصلابو ريكلاب هم اد لع كر كل
 ريرسلاو قنروألا بر © ينناف تركس اذاف

 ريعيلاو ةهيوشلا بر * يتناف تو_#.اذاو

 يا 1 تلا لمشاريع رأي
 :ديمس وبا ىربخأ لاق شفخالا ناماس نب'ىلع اضيأ ةدرجتملا مم:لخنلا نحب ( يتربخأو )

 ةردحاف نامعتلا ا رحاملا تناك لاق ينارعألا نبأ نع بيب> نب دسم نع ي 0

 اما لاقي ناكف لخاملا نامشي نيلي نيسءالغ نامعنال تدلو دقو لخنملاب مم تناكو

 بكري موي. نامعتال ناكو امهد اري_صق ش ران سا ناممتلا 3 ناكو امسو اليمح ناكو هنم

 كلذ يف ةدوحتملا .ينأي:ناكورةقراغي ال هئامدن نم .لخيلا نإكو هبنف.ككملا لطق هن

 ةديلو هئيجع .اهثذا. نامءنلا ءاح اذا يت> اهدنع.ليطيف نامعتلا :هيف بكري ىذلا مويلا
 هتبعالف اهتتأي ناك اك لنا اهانأو موي تاذ نامءنلا بكرف..«جرختق. كلذب ةلكوف:اط
 ا يا يفي ت2 222222222 2 يي ا
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 دوع_سم نب لخاملا هنأ ةباسنلا 8 5 5 0 ل ركن تلح نا

 ركشي نب بك نب بي> نب مع نب بيي> نب ةيلمأ نب كلام نب ةاوس نب نطق نب تلفا نإأ

 مج نب يدع نب ةبلمأ نب ورم نإ سبق نإ ثرخعا نب لختملا وه يبارععالا نبا لاقو

 رذنملا ني نامدلا ناكو ةلهاذلا ءاردش نم لكفم نعاس ركشن نإ بك نب سن

 انتوحأ ف .هللآ هب دس لي لفو ايهم دوب لي لش ف كدردلا كا

 ايح هنقد هنا لاقيق مويا ىلا ةقيقح هل عت م هرب ضح.غ مث هسح لب لبقو هلتقف

 هل مليم كله نم ههايشاو يزئعلا ظراقلاب هبرمضت مك لثملاهب برمضت برعلاو هقرغ هنا لابو

 ةمرلا وذ لاقو ربخ

 لالا بايأ نءينداب تلو # امهلا عباتلا عمطل يح براش

 باوت نب رغلا لاقو

 للملا بور ىت> هنوقالت © مهريع نع اوقلطااماذا ىلوقو

 لاق ميرك نب هللادبع ينربخأ لاقريهز نبدمحأ يفربخا لاق نابز را فلخ ندم ( ينربخا )

 تويدنع لقو ةيوام اهمسساو ةدزتلا نأ لختلا ند: فنك لاق ىنايتلاا رت را 0
 ةيراخ ني ردنا ن دوك وهو 0 هل لاقي اه مع نرادنع تناك ةيباكلا دوسالا نب رذنملا

 مويتاذ ساحف اهةثمف يمخالا كل“ رذنما نب رذنملا اهارف امامز لها ىلجا .تناكو ياكلا

 أ رملا ىلع مدي نإ: لكل رلاب حريقا هنا م رذنلا لاقف ةدرحتملا رخو مح هعمو هبارم ىلع

 كَ ا ةاطت ناكل لهن افرعالا ءاَضس ة هر هتيحالو 1 1 قف يق َن> اليوط انامز

 قلطف لاق ادبع هئحاص ىلع امهنم دحاو كك ذحأف مأ لاق يماس ىف اما قاطاو ةدرجملا

 جوزتت نا يماس!قاطي ملو رذذلا اهحوزتف ةدرجتملا هنا سما لح قاطو يماس ارد ا

 كلذ ركذي ينابذلا ةغباناا لاقت رذاملا نب نامعنلا هبا ما ىهو امححو املح

 ما وذ عادخلا اماعم تح * در> ةر> نع اما> اوعداخدق

 امهد اريصق ناكو هنا رذنملا نب ناءعنلا هدب اه>وزتف رذنملا نب رذنلا تام مث لاق

 لحللاو افقع المج ناكو يايذلا ةشانلا' ةعم,.يرشيو هحلاجم نم ناكو لشريإ

 هالك لاقف اهفص وب ه عا نامعتلا ناق ةغباشا ام إف ةدار 1١ مهني ناكو اليم ناكو يركشبلا

 اطوا يتلا

 دور وعر داتا زا ف درا :
 لاقف شطف امفصوو

 دمرقم ريعلاب ةسللا ىنار # فدهسمىف تنمط تعط اذاو

 نمل ءاشرإا رو ردك عز * فحصطصتس نعت عز تءزئاذاو

 همم بان َىَد ةغاتلا لقب انما مف نياعد 0 0 لاقو كلذ 1 ناجحا راغف
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 ديع نب رابجلا ديع ىنادخ كلذ ف ءارعشلا لوقت نأ ا يدهحال دفع نأ رودطنملا دازأ

 هلآ لمآ ال اربع هباب تقف رفح يأ لع ت.دق لاق ةلم وبا. يتتدح لاق :يئاملا هللا: |
 نيب يدهملا مدقي نا ديرب نينمؤملا ريما نا 2 اياب ىتراخلا عيبرلا ن نب هللا دبع ىل لاقف

 تلقف دب اق لع قع اق كلف ولف ىدوم نب ىسع يدب

 اك اركذ نم كءعمدىرجام ما * اكاشغ ىونلا طحش ىلع اذام ْ

 « اك كيا اف تيكش دقو *

 اف لوق» ةليوط ةزوجرا رك ذو
 اكادع دي ىلا دنسا * 6ك اذ تناوا هللا ةفلخ

 اكافك هتيفكةساامكئباو * اكاندا اط سانلا طظفحاف

 اك اهاك اه تاقاوتاهتاقول « اك اذل رظتنم اناكعو 2#

 نا كيلع هفاخا يناف يسو» نب يدع رذحا ك لاوو مهرد ىلإ يناصوف اهانإ هيديشت اف لاق

 بروف ةليخم يلأ بلط يف يديع ثدبف يدوم نب يع رفمج وبأ ماخو ىنئادملا لاق كلاتغإ
 ةدع هعم ىرطق هل لاش هل ىلوم هفلخ در ب هربذ . يدع غلب نادارخ ديرب جرو هلم

 هشرط يف هقداف ريسال 0 ةيلط يف جرن 14 0 كنوش نا كش هل لاقو هلاوم نم

 نب دلاخ نع 2 نب مساقلا ( بات5 نم تخعساو ) ههجو خاسو هلثقف ناسارخ ىلا |
 7 1 ناك لا كرا املا 0 م نأ يبأ نب ىلع نأ لمح

 لئاقلا 8 ءائحللا نبااي هيإ لاق هحادوأ ىلع نيكسلا عضو امل هعَديْضَأَف ةفتكو ىرطق

 مأشأ ناكام ايدن> كاذ هللا ٠ نعل لاقف كب دنح رص نالأ «© بدل :آا ردو اهقلاعم تقلع * |

 قزم قح هناكم ميربال مقأ ع 0 ىتأأ و ههجو ب و ىراطق هحيذ مثءركذ

 ةمادق نب رفعح )ا ايو فرصنا مث هماظع الإ هم قي مل يت > ماقأف هط رويطلاو عابسلا |

 ينال ت تاق لاقهسأ نع لسه نب كوس نع ىعدالاين نحت لاق 0 متحوبأ انثدح لاق

 ضيقوهيلق عطق يذلا هلل دال لتقف ل.غالبال تاق هفنا ف:>لاق ةل.#ء وبا تامشرالا

 ةليح وبا هيلغف شربالا يجاهم ةليغ وبا اكو هدعن 0 هنم ينجارأو همدكفسو ه>ور

 كتسوص
 ريطملا مويلا يف ردسلا ة ه انفلا ىلع تلد دقلو
 ريد_هلا ىلع ةاطقلا يبث. # تعفادتق امسفدف

 * ريملا يظلاسفت 1 2 تسل عمل *

 يللا دمحأو ورم نع 0 ولاب ليقت يناث مهاربال ءانغااو يركشبلا لخنءال رعشلا

 مد ةيسإو لخنملا راخأ 0-0

 مغ نب ةأوس نب بعك نب ورع نب تلفا نب دوعسم نب لخنملا لاشو ور# نب لخنملا وه |
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 اهبأف يرخأت متأر دق ىنبان لاقف ينأ ان لاقىموم نب ىسع نب دواد ينثدخل لاقالزن٠ ىلا
 لاقف عواخلا بإب لبال اكن دوقفملا ىتباي مكل لاقي وأ عولخلا ىنباي مكل لاقي نأ مكيلا بحأ
 اهم تاسبالا هذه يبا ةدرصقلا هذه لوأ و ىناب اب مقفو

 دوعلاىلالل ارا ركك كار د5 1 ,ااب ينسي مل

 هذوتلا دولا نلل ولو ©: ذر رلل ,بىعتلا داود

 داهعأ منا 5 نوم تاهه # دحرزا ايفوردلايف نج زو

 دقرملا دي اهاير 06 « دحنم ناعم تاذ ةيد #َ

 دمي مل نم لءف يناص: || « ددْن> ير يف يمازألا اير

 # ددشل ف ضمت ةئير # دب يداب ه كرد تلع دقو

 # نامالا بايشلا يف يضاهتا دعب ©

 دبيدنبالو يد:.يذلاىلا * دمعاف نيمؤملا ريما ىلا امف كوشي

 دفتر + تدفن نايذلا ىلا « ديزملا راحبلا ريما ي ريس ١
 #« دمشي مل اهعارم *أ تدمأ ذا »

 ربا ردص يف تضم يتلا تايبالا دعب دل ةعببلا ركذ يف لوقيو

 دهشن 5 ناربغ انغرذ دقو * 2 مالغلاب 0 دقق

 و ددمأ كلوق انم.سولف #١ دك ١ دّقعلا 00

 د_ثحم اع> ةيال دانت * يددلادرولا 0

 ددري دروت أش اك عنصاو © دغوأ اذهرضالاانموب يف
 دلقملا قباسلا ءادر وهف # ديري ءادر كم هدرو

 ددر مل ت تاقن دقولو تداع' # دق نإ مأ يورد ناكو

 دشدمو 3 نم يرد هلل * ددلاةي داتا ىو لوقأ

 « دوسالا يثيحلا ظح تلن ول #

 اند لاك ترا نب دحأ انثدح لاق يزارلا د# نب هللا دبع ينربخاذ ةمالد أ يف

 لإ تغايف ةماعلا امهدشانتو ةطاخلاو مدخلا اهاور يتأا ةديصقلا هذه ا ةلي نأ نأ ينئادملا

 قق> هل تصناو اهايإ هد_كناف هنبع نع سلاح هداشع ىذ م نب ى.دعو هب اعدف م

 ٍ نكلو ىعوم نب ىددعل لاق مل 5 رورسلا ه4 ىرأ ت تامدحف ةل وأ لاق اه هد 0 اهوا

 0 راسلا رالا دولا هلي اذ ام ىهقأ هاضرم نم تغابو كم تررسس دسقل كب 0
 ىنقلل ت>رذ احلف ةل ون ينرخلا لاق نيدتوملا ن 00 يسع لاقف

 نييصتل يرءءاف صمالا 0 < نيلو نيمؤملا ل تررس دف تا لاق ة ةيدش نإ لاقع

 ١ هل تاقف ءامسلا يف اماس وأ ضرالا يف اقفن غسباف مث مل نئيلو ًاريخ

 أ| ١مل لاق روصنملا ىلاوم ضع ( ىنثدحو ) ىنئادملا لاق *# بدلا رصو اهقلاعم تقلع *



)١6٠( 
 ب 675ئتا_ 9 )يقآ؟شطلا ببي 7 و

 روغم الو يغع دحنمال #* ردعبي بكر كنفخت بال

 روطملا ةفيلخلا عيسي وأ رشا يهف ءاب ءانالا ين اخو

 ردو اك راشلا ناوا# 000 لك قلق

 ركسعلا اهانانا الا ناكام * رضنت رايدلاو ىج 0

 نظنس نيعنأ ورم نم قءمل # ربامو دحسم اهاهز_ىح

 رقعملا ملا ىدوأ تاه م ملأ دا ساناد الو بئاغال

 رفا ماقلا ند كدر © يي ارادارات للا رترتماو

 لد , عاتتما دعب ترصصمدو  رقوملاو نيتلا بابو صخ

 رضخالان اب ريدلاالإوامم #* رقرقلا الا قب مل طساوو

 ( اممو )

 ربي تهب مل لف نيأو * رقشالا نياوناورم نياو
 رصعاو صاعو. يصاعو * ر_م.للا مكيداع نباو

 هَ 0 بضغف لاق ىنغو ةلها رصعأو ةعير نب صاعو ةمصعص نب صاع يف نعا لاق

 ولا هللاو ينا لاقف كلذ هيلع ةفياخلا كا لحنا كارد مهلك 0 لاقو

 ميرك الو يتوب وهامو دوع هلامو ناورم ينب سلاجي يف اذه نمءارش مكف هنم تعمس دق

 نبهذي تانسحلاو ةب وذا لسغت ةبوتلا نا افيعض الوق هل لاقو ساعلا ىبا هحو يف كلذ نانف

 امم ةلخن انآ طعي ملو سانا فرصناو لخدف ماقو مئاه ىنب سعاش اذهو تانسلا

 لاق 08- ناملس ن 1 نب ىلع انثدح ىف وتلا رام نم هللا دقع نإ دمحا ( ينرتخاو )

 يآ عم اانا كف 10 نب هللا دبع 7 مياس ينا نب هللا دبع نع يبا ينئدح
 0 مهدقو روصناا 3 وهو ةفوك او ةريوا نيب يدحاو هللأد. ع ن١ ناماس يف ىلا لضذفلا

 : نان ؛اهعمو ىعاشلا 7 ي ان وه اذا كاذ صضورب ودو يماوم نإ يدنع علخو ديلا يدوملا

 عاقمقلا ىلع الز ا 0 يرا ىذلا اذهام ةل.ز انأاي هل لاَقُف هعاد٠ نول.حي مهودبعو هل

 يدوملا ةيلوت نم نيئمؤملا ريمأ هيلع ع اهنا رعش 0 ةرارز نإ كيفم دلو 1 كيعم نبا

 هتعياص ناكذا يدع ن# 39 هلا "اع هع لودتلا يفأ أسف ىدوم نإ يسع عزو دهعلا

 لخدو تاءفف هدرو هلز نسحاو الز:م هلزناف ةليخ ىباب بهذا هللا دنعاب ناماس لاقف

 روصنملا ىلع هلخدأف ةليخن يبأب ءاج ةعيبلا موي ناك املف ربخلا هربخاف ”روصتملا ىلا ناماس
 ايف لوَش ىلا هن درو يعو سانا سور ىلع ككل كلل اف ماقف

 دركي لأ اهفلح زف يسع *# نكت الان اندوع كو نسل

 دب لا دب ند يدؤ: قد د دوعم نع أدوعم يسيعدنع 7

 يموم نب ىسع فرصناف دوعلاب 10 عبابو لاق 0 فدل | ةرمشع روصنملا هاطعاف لاق

 دا 109010170370011 ل ب يس 722 جحا



 وعقل

 ناكو و مهباك رلو لازؤالا مط ماقأو , راد يف مهباكرو هيدنعو ةيثبأو زلال مكاو راح يف ميكرو .هينصو هيلو ارش نب عشنا ١ عاقعقلا

 رم مهتأيو مغلا مول نم ا ناولأ اهف عاصق عبرأب موي لك يف مهي عاقمقلا خابط
 لاقف ةليخ انأ كلزن“ فك عاقعقلا اموي هل لاقف دبزو

 عجرو وداد نر عئرا تاعصو نع لاّرام

 عبطمل للا موي ام * مكر خيشو ىانباويادبع

 باشاك يذلا قاقرلا 6 قانأف ذ كزاض ترمأ امشي هللاو تكيس لاو ةوبأ لتعاو لاق

 ةضار ع هناك ركو ةيسرلا ةحعتاا نا "5 كلر ةدماو اسدع محشلا يف هسدغ دق هوما

 َىَح تح يحبأو كلذ يف تنعم افةدودمملا كوالا ثلا ن ره اهعش 0 را تذحأ اذإ

 ىراولا ا ةعوضوم ة 0 فقاو ماحمح عا عاقمقلا يدب نيبو دايح حادقأ ند لف

 67 تنأَو ذيبنلا ينم باطتأ عاقمقلا هل لاقف مهالو مء_-ؤر قاح ذيبالا بارشب ينأ اذاف

 لاق مث ٍيموف درايلا ءاملاو للسعلاب كياع هبارشب عنصأام

 تدش ىف عاقعقلا ند يا # تيىملاو لطظلملا مع دق

 تيذغ اج ل علت د 6 كك 4
 تلو: " ىذلا 00 تيدعتسإو تءفشت-اف تيلو

 تنقل اه قارا 2 تود ام #* تءلطعأ يذلا تينغ راو

 تيرق يرقلا قوف دقف م تودلا هيود تدب ارا

 توب“ درصأ -تارد الو * توعنم 06 يارش نعام

 تيقس -سفخم ذه لطر # ترآ 2 موقلا َّق ين 5

 # ترور هتيذاح اذا الص *

 حاص يت> هاقسف هلزنم ىلا هب يضهو هديب نحنا ليعمسأ ىلا موو ةحل قربا ىلع ه هز

 ىلهايا ورمع عبأو ز ززكلا نب ننعف اندح لاق عار .لا دم ن مشاه (ىربخأ ) لعأللاو

 قحسا ناوفص وب هدنعو حافلا سابعلا يأ ٍِ ةليخن وبأ لخد لاق يبدصالا انثدح الاق
 هلوق هدشنأف ٍليقعلا 0 نبا

 ص و 9 نا“ ماو رفعز 3 ااا ل صل دق د 2 9 | كةداَض

 رحملاو اهديح اهم ميرال * روما 0 ةرودأب

 ا.ءلا يبأ سيف اف لوشي

 صولا يبنلا رب" نم ماقو * او ركع ءايسوالا ام اذأي

 7 ل 8 أ عبن ساب 00

 راهم لالا يف حاصو * ريهشلل ىوطلا سانلاب لبقأ
 0 زحرلا بارضلا ىلع # ريقلا يلا" هلق ىل "يذلا نأ

 ريدصتل بل يكل ل سفنا تاق # رهشاو ريع تضم ام
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 تاءجف ةيفنحلا دامح مأ هنأ ما كلذ ظافف هبئج ىلا ىنمجضأ مان اذاو ماعطلا ٍبيطأب ينصخ
 كلايعو كدلول ناطلا ا يدلا اذه ىلع تذكعو كلن فال دقلوشو هسؤتو هلذعت

 كلذ يف يبا لاقف

 باكرلاوةبادعصلا ىلعتمعإ ر نإ ىلع قفش يوي الولو

 باححلا نم داؤفلا ىلا ندا # ىلع ن* لئابسولا نكلو

 اط لاقف ايضغ تدادزاف لاق

 تاتا نع لكي رحالاام اهل »© .لبلخ دكاتتع ماك سلو

 يناتع ا -مب الخ 5 * ينعع رف يرا ك6

 ينئادح لاق كلملا درع نب دمم نب نوره ىنثدح لاق ىمع ( ينئدح ) انع تكسماو تيضرف

 موب ىريمتلا هللأ دبع نب .نابا لاق لاق ىلهابلا دحا نب هللا دنع ينادح لاق انركز نب ليس

 هللا ددعزب رير> يف ل قام يف لق هنا تددول هللاو ةليخن وبا مهفو هلاساط

 دق باوثلا م ةليخن وبا هل لاقف هلك كلذ ىلع تدنا ينااو * هلي تكلم ريرح الول *

 هب زكام بلاطاي عمسأ لاقث مهاردب هل سعف ديرام كلذ نم ينريضضح

 ري مق سيلويتفلا مأ * ريس تكله نابا الول

 تاعحو لص من ندعو رفعج يلا باب ىلع ةلي وبا فقو لاق ةديبع يبا نع ينزاملا دلاخ

 لجر هل لا.ف هب نوثعيف افلح ابارعا اخيش نوريف هب ازمف جردتو لخد ةيناسأر خلا

 لوش ًاعنأف ةليخن انا تنا فكك هف ع

 انه اتاغن الا قورمآاوكشا . « : اضع ىههمت كلعال تعبصأ

 اصرف نابع ناك اعاك * اضرفلا يحزألا يفتك
 لاقف ةلودلا هذه يف هيف تناام يرث فيكو لجدرلا هل لاقف

 ىتاي نيح هللا قاخ يا نم * يرديال نم هللا قا>رثكا
 يلغيف ىرتسشي ناسليطو # يواعت م لس

 بهوو ا هح دتماف ديلولانب نابا ىلع مدق هليذعأ انانا ةديسع يبا نع ( دانسالا 32و

 نإ نانا تدحو فكل ليقف هموق نك لحر هيقلف هداع نم امون جرذف هلي ةبراح هل

 لاقف ةليخن اياب دياولا
 ريخ لك ريحا نانا نهو * ي ربه نانأ هللاو 1

 * ىريال ردو ىدلل بوث »

 تءحقا لاق يناثلا ور<# ين نع د-ح نب دلاخ ينأد>ح ىن-ويلا تانك ن“ ( دع (

 عاقعقلا يناف ةليخن ابا ةنلا هلزناو هحدف ةفوكلا ةطرش ىلع ذوي وهو رارض نب



 )/ا١45(

 اننرذا كتسا نيدو # انيرذس وا نيدشو

 ** انيد اذه تسا يف راخأ را#

 لي وبا جوز لاق ةديع ينا نع ذامد 3 352 لاف ىعازألا كل مشاه (فرخال

 ف وه انف اهع>ارذ مدن مْ ةقلطت اهقلطف كلذ 4ك ادب هل تدلوف هن ريسشع نم ار

 لمحو اد اهلا ماَقُق اط قرو كلذ 5 امعالت اا هتنبا توص ععس ذا امون هش |

 لوشيو اهيذعي
 اتس وا ةديوع الا تنك ام ع اع ىو كيا نواح
 اتفناف ىوح بلقلا يف تف * ىحو ىثحلايف تكلهيتح

 أيس د اروءخ جل ا 5 مالغ ن مريخ تنل

 أ اكن لاق تايزلا كالملا دنع نب د نب نوره ينادح لاق ةمادق نب رعد 0ينرعا

 هل لاقف ىدوملا ىلع ىشاحملا ةيش نب لاقع لخد اولاق ن 0 انمادكا ينثدح لاق 0 ا

 سانعلا وبا كامع هل اههو ةريغص ةيراح هل تاكا 1 وا اهمصو ىلا يلا اههبحا نيئم ؤم ا ا

 لاف هتحم تاقو هنع ترغص اهيشغ اذا ناكف حافسلا

 * اكرح ها اذا عع *

 ١ ًاركشتم يدهملاىلع ادغ لاقع حبصأ املف ةعيدب ةبدأتم ةقئافةلماك ةيراح ىدهملا هلبهوف لاق

 ١ 5 نيئمؤملاريمااي 0 لاقعهل اعدف كدض) وهو هتطمب حرم طشنم هدبيفو ىدهملاج ركن :١

 5 دوال رق نك رجا ذا 0 مظيشلا انأيلاق كرورس هللا مادأ كحضت

 00 0 لاو 8 ءلعح تثبةيقر ينأن دح لاق تافه أ نب لاقربا يلجعلا م ءاقلا /

 هيلا نيو هسا برشو هدقر 3 احم دل د.زملا ناكو يرالا 0 دع نب د.ضدحلل اح 5 ا

 هنري :ةلحم بأ لاق رع دننطا تام املف

 هكا ل 2 ىف * مهفلخ نوم اشلابكرلا رداغدقا

 هيئاتك موب لك يف اطقلا جا *# ا اك ودءال ىرسن ناك يتف

 هداصع تحارو شجي حار اذا * هناول ت 9 + ردللا 00 ناكو

 هللا دع نع نافه ا نب د لاق مس اقلا نب 0 ينأد> لاق رفءح نب دم ( انريذا )

 لك أ اذا ناكف يناجيعم ىلع ةقرلا دش يلإ ناك لاق دس ىف نع ىلع نض ةوان
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 ا. دا 1س ان للا ان 00001 1 و تا م هوس رحم حاج صمم ب: تم دعا مص سمور عكس موعد ع تطعم ل م م جما

 يمحتمحنأب ف كوأىح ولاب # ىملكت مل تنا نا انا فك

 « ىئؤءاموي كنااتبااي « موللا مالم يتْنن ىل لو

 ف تاكك تانكي * يءلعا مثىماعافالك تاقف

 مر برو ل د يمن رج ىلا ىرادقم بصنال

 0 وألا مرق هللاد.ع نب ىلع ان يدم نع ىلاحرت دنعو

 مركتلا رجاهم ام ردامل * مسرت وذ مملاو يتناف *

 مرضخلا لاونلا اذاي رجاوم © مشغل اياضق تنثثا يتح

 منالا - لئاثلا كرتعم « مخم ريخ ت ا اذا ا

 مهاك اكان وَ 23 اذا # مسقم ريغ كَم متلو

 ّّ 7 0 م لكو مأشلا رعدق

 هوم لاقو ابضغم يضحو اهكرتف ةقانب رجاهملا هل سعأف لاق
 امز رع ايانهيح دم ىلع ىطعأ * امرثالا مثلا ينالكلا نا

 ان | نكلو ملغ اك ريدام *

 حي دملاةل ههذه ةليحضونأ هللاَقُد هلكوو بح اع رح قف ماقو هاضرتف ثعبف رجحاهملا كلذ 2

 6 : - تدل م كلذ كمز 4و لع ل 7 راغرا ف -_ هد وذ بدنا ا || يف هباشدتا ناو هيشلا ةاد نأف

 8 لاقف هنافو دعب هانرو تام

 رحاهملا دعب نيسءالةرقالو # دعقم ة ءاعلاب ىلام 05 اذ

 راع نا. 00 لييس نباىلع *اعب راق ليلا اع ي< أم يد 4

 ريراذلا نيزدفولانيز يك اونباايةدودحاميف كي ناف

 رفاسلا ليس فا مو ملقم نإ مث فيلا كل سالول تنك دقو

 « راحو ديلولاو ىلع يو * دنت نسون لل

 رهاوزلام وحن || نيب نمردبلا يول * أ 1 مهن ن *.ه 7 ىوه

 لجرب ةليختيفأ ا تحوز , لاق هدم مع 5 ع ذامد 0 لاق 52 نب مئاه ( نا (

 د 1 ىلعدبتسو 2 وسع اها وس ىو هلام عم اطاعب موش ل 5[ رايه هل لاش

 لوش 1 ف كلذ ف اهردخ ءارو ند موي هع ا امعفانم

 انو_ضغ هل ىر اململم * ايزو رو يع للنأ

 اندمةنو رام بهذي نإ انيرلاو جافعالا كت:مو

 1ر10 ت1 ن7 ب طال 77 اح ا <: ت11 كن كت دج م ج7 تت ست تعمم متم ضع صعد



 (اأ4ف)

 مهاردلب امنارمع نع نض ند * نكي ملو ريح ناردعلا اهب ماقأ
 مهاسلا قف تملا لاخر رصش 8 ةاقعان ندارمالا صدق 5
 محاعالاخ ويش نم خيش نه ىلع *# اسماك تابنلا, ىلافت تخناو

 متانس عرف حالصأ نع ءاملا نه * هىفرع دو طا ورام لدالاامو

 قدا نب دام ان' 0 لاق يح:دو.لا هزالا يأ ن نع ديز» ن را اد

 تلا نا وعو ءانجرا ى سمان ب قرزالا نع ةذحم يبأ نع ديدح نب رمغنلا نع يلدوملا

 رولا نسحلا نب ىسيع ( ينربأو ) هلبقيذلا ريخلا يف ركذ م ابيرق ركذف ةليخم ينأ
 0 ؛ يف اراد ةلوبأ عاتب الاقى ى يدح كف اولا هع نا لع ا نال ا

 مف ةيد نإ تانش لا هرمشو هناسال ءاشا سائلا اطعاف اهءاذب يف كار هين اهب حدصيل

 لاقث هيلا رذتعءاو اًئيش هطعب

 اروذكلا نئخلا ناذيللا « ابييش اودو_تالموقاي

 * ايذلا الا ةبيذلا دل“ له *

 اكو ادلعد يد يدحا لمج دق هناف اش ل علا اذه ىلع هيطعال ت 5ع لاق
 نأ كر ادا ل دعا نك 1 لاو 0 ف ًائيش عضو نم لاقو اداس يرخالا

 فاحو ع هاهم 0 0 ىنأف هيطعي يت> 0 0 امه رفق اع هيد ححصل

 هفاخ كلذ بيش يار اءاف هب نيعتس دب ع هلماكب وأ هض رع نع تكفر هي وأ

 مْ مولع فتوأ هموق ع هساحم يف سا> وهو هيلع ةل- خم 1 ادغو لاس اع هيلا ثعبف

 لوش أدنأ

 اميطخ ىلعو اهاتق ىلع # اهي.ثىلع ده_- تدغ اذا“

 اهميطو اسمرتك ن هاندا اميخم ىلا س.شلا علل» نه

 0 لد ةديعوأ ن ع متاح 3 انثدح لاق ديرد نب نسللا نب دءحم ( 50 (

 0 1 ادا 0 مداعذاو هس ساحم ن٠ ماقدق ةيؤر هدنعو ةري..ه نب ر< ىلع

 الف ةيؤر ,ةذوجرأ ءدب_كني مقدلاف اند تندحأ ءين ىأ يوم ابأ اي ةريسه نبأ لاق م
 الر ات ا هل لاقي هنت ند 3 جرخأو ريما ةقر فدك اعد

 الا قدح لاق ة د ناد دن كلن هذ ترغام اذاذ ارضاح تنل اذا يردكل ضرد

 افر> هع>ار 0 معاه ذاف هعذ و٠ىلا ةبؤر داعف كدىلهاحو كل عبانو كنانس> نه ةئسح

 ىلع مدق ة أ نا ةدنيع كأن ء ذامد انثد> لاق دمحم نب مشاه ) 2 ( ماعأ هللاو

 رظانااداك,ال ةماقو امد>و اه>و هب هللا قاخ هشأ 2 ونا ناكو ينالك- لا هللا دبع نب رحاوملا

 هيف هلوق هدشناف هيلع لذدف 1 نيبو هئب قرش اهدا

 ىمعاو ماقم نه يانا لع هانا الأ كلام ما راداي

 211 0 ا ا 2 2 ا ل

 ) رشع ناك يناغالا 5595
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 لاقو ةلخت وبا احن دقو ثالم دسالا زعام هب ملعإ مفالبل ةماعلا نع جرخو

 امغ دقلو تير> دل * اير> دق ثاركلا زعاماي

 اك ليز 4ك 6 بح دق انمك تك
 اير كا دلو رتل نمارسا مل كحيو
 امره انام اهنشر كك انوهملا ديزملا تيار اذا

 ايعااتوف نارح نارح * اننا دقق" كلحاتحم رط

 انويبلا طبنلا عيب ثيح #* اتيركتوالصوملالسوملاو
 * اًةيرهااسدعلا نواك ايو *

 اذو زعاملل ًاضيألاقو

 ليطصالا يفلغبلا تابوانتب * لذلا تدبو للحقلا زع اماي

 ل ريغو ل ءيرما ىلع * ىلمي يف اوقلا ناطيش تابو

 لح رءام يذوأ ناك ول *# ىهج يفالو ىملع يرحل
 لفلاب ير محلا اذا تح © يلغي يميعو ينيلقي كازام

 : م لصتلا زارا قيطت تقبط ©

 هيضري الذن ةليخم وبا ناكلاق هسبانع عام نب ق.نملا ينثدح ( ىنسولا تاك 2 تححنا)

 ها عيب رلأ حدش هس رو دققت ا هاو هدنع هل زعبي عيبرلا ناكو هطخسو ليلقلا

 لاف هل اسةعم اف حدمو

 هلفق يني الباب عيطساام ** هلضف الولو ندتلاواذل

 # هلغيو هف رط هنم نءس *

 06 يم“ هحدمت 5 وا كناك حد»يف سلاشلا يد رس نأ ص 1 ة انأإ لاقو عيب رلاا كدحضف

 هيداغي ناكو هدهعتب هءالغ صف ةعصعص نب ناماس م 3 لزعوو (لاق ) كلسرف عيطإ

 ةعصعص نب ناماس زاو> حدمي ةليخئوبأ لاقف محالاو زيأعاب مويلكيف هحواربو

 ٌراقوا لعتتك ذأ تلزام * واح ند كنف يلر كراب

 *# زاياا باصنا مالا بص »*

 لذعملا نب دم انثدح لاققنيت ليم.سا نيىديع ان.ةدحلاق ىعازطا دع نب مشاه ( ينربخأ)

 دقو اهآرف ك١ ند مدق دقوهل ضرأ ىلا يبأ مه تلخد لاق ينام ةليخن ينأ نب ىلع نع '

 لاقؤيىلا تفتلا نا ثباأ رف ارعش اذه يف لوقي ةعاسلا تاقف فيلا ضيقت تعمس
 مزا-نباو مزاح م( ةسارس * هناك كلام بر الا نها
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 ىحب نب دمع يقزرطلا »ب قاقدلا .قيودللا .كتعلا ةةصخؤأ لاك طق لاقو اهنيعإ تالا

 يأ ىلع ةليخم وبأ (لضد لاق ةقئاغ: نبا ىعدحم لاق يفالغلا ايركزب نب د انثدح لاق ىلوصلا

 تالف اندعناءا كرد مقاتل ةيناخال نانللاوثأ هللأقن دان الاف نذأتتاَو ويف حافسلاسايلا

 نيئمْؤملا نع لاقف ناوم يف

 اك روألاو قانعالا و # اك ذامالا ثحرت ان اناا

 كاما هدد انيعرا 2 4 اكيأتاّسر. 'انكوأا نكت
 ماو تاراب كلئان ماكو < 613 هو الرا م

 # اك اذ اذه رفكدشن اَووُر *

 هكا وكيلا نم هنفكتل :ةيوتلا نا لح أ لاقو ةنب ةزئح هزاحاو+ سساعلا وأ كح ست

 لذعملا نبدمصلا دنع نغيلأ ين 'دح لاقةع ارش يأن براون ضايةلاؤبأ (انربخلأو ) كاذاذه رفك

 ةملسم عانطصا نم هقزئيام' عمة ”يزتجع ل ناكو لاق ساعلا' ينأى لع ةليغ وبأ لخد لاق
 هنم امر مظعاو موقلا نهال ' كك قغافع دقدنا لع يتح ناوزم يبل هحيدم ةرتكو هاي

 كدبع لاق تنأن مو هللاقف داعنالا يف هتذاتسا مثىنثأو هلاعدو هياع لس هيدي نيب تفقو املف
 يفلئاقلا تسلا ءوسلا وذضناي كراذ برقالو هللا ةلابحال لاقف يناما ةليخم وبا نينمؤملا ريمأاب
 مالا كلاتتع ند

 الا رقايو اجيبلا سرافايو © ةس 1 ماد

 وبا لاق كيدي كيا ت>كفرط كيلا ديراامل كءارظن تنما دقيفأ الول هللاو

 سابعلا وبأمسيتفاهز 0 امل اك ةمدقتلات بالا رك ذو« اكالءالا به رن اسانأ انك#

 ارتكت' ةيوتلاو مولود يف كولملا نوح د سانلا كاز امو ريخ بلاطو ىعاش تنأ هل لاق َ

 0 ثآلا د ا كلا كا ماو كنع ان ودع دقو دقللا ليز لن هاغااو ةئيطخلا

 بيصخلا ّك ىلا تفتلا .مث تاق م كاذ اذه رف دقف ناوزم يف م٠ كنع لوزف كذب

 ةرثثك ءابطو ةيراحرا كو لعففهسفنا اهدح ان ةيراج ريش ق قرلا 0 و 5

 هللاقف هنع بذل ةفيصو ةشار ىلعو ن 00 قل 00 لحد 6 95 م ناك ملف 8 م>للا

 لوش اثناف ام لغفتحاف م ولا ةيراا ريخ تفرع دق

 ام نقلاف كم 52 0 تددحو يف

 « 2 هناك وعلل ق

 ةكرب ناد رع *:ياق كل 3ظراهغل !تتولك كذا د كلتا 5 هذه ذخ 'لاقو سانغلا ادا هند

 ناّدا.لاق .ةدنع يلا نع ذامد ناس وبا .انثدح لاق :يعازاعا دنع نب مشاه .( يقربخا)

 هلعام نك ىدنالوأ هئم نخل ناكو ةماعلا المكلا نعام هل لاق هل لاقت نه ل وأ

 لوما ديري :لحيراف ةمان!ا .لماعتةيلعن ىدمتسا فقول هغاب ب لطف نعام هبلاطف لقو

 َن



 -يةفوو:ىزف.اكادق ىف

 كليعلام ليلقلا, جعل يح
 3 0 سمألاب تقلط]

# 

 ركل *

 ره لا تأ لعالو :كلازام « وسلا كاقثلا .ديقلا قلت نم

 رطفلا مزن كلاوذال هه *

 تءفشُف دفأ دق رغلا نيع ن ه هب ء ين نلك « الفإب هلق قاطا دق ناكو هقالطاب ىماف لاق

 ير لقعيو وع ك«ييبيوح اذ

 نياق هل عفش نمع :لأس قد رفلا جرخا اماف ةليخي وبأ ينعتءاباو ةقلط أف, لئاو نب ركب هيف

 جرحاالسآو: يعد ةعافشب تج رخو يركب ىلبق قاطناتم واوهءزأال لاقو سيلا ىلا عفدف

 كسفنا كترهو لآقو هقاطاف هب اعد كذيضذف كلذ ةريته نبا”رت>اف رانلا نم ولو اذكه

 ل تكارام لاَقُف ٌقدزرآلا ةّدع له نسحو ةرييه نا ل ع اق كائذإ هسرخ ها ناكو

 انا نا 1 فسوب نب 59 ط# ر رك اذه ( تددو ( ازعا يد>دمو ل يناغ هنم

 ينا هاو ةريمه نب 0 دك عم ل ينال تناك ةصقلا هذه*نأ هيدح يرضملا م ماقلا

 1 عاقمقلا نب راربذ 0 م أطسإ 0 .مياقلا ونا اهدحا رقلا نعل اذذا ةارشلا ند 0

 ٍلاقف ةلبخ ونا هياع لخدف دحا يعبعلا ف

 رءغ قا جرا يدلإ وه * علال ىو هلل دج »*#

 ردصلا يأ باف ٍئَذ 1 »* سصعو 0 راوع لكو

 : ندنلا قانا ال فز كرون © ريل نوع ىح نم تنازل

 ٍريظا قوفو نيطأ وه | ريه # 2 مق نايضقلا تأاظف

 د زمغلا مامالل دوه ١ يبا د”

 دحأ يدسالا 0 . ) ينيخأرب دّقتملا 0 ف تت ل 0 الا ىف ركذ 1

 روش دعب نما 10

 1 اوه م نت نم يارعأ ءانأف هب رط يف 1 0 دنب هال دق قلوس نه بررح

 لاقف يندز لاقر' مث هيلع ين ءاانعارام لوانق هيلع ضرعق هنم ايدت_ساو قيوسلا كلذ

 ةلح ونا

 د نس 1 ف وع رم ال
 | اتيتدودللا نب نال: تقم اذا * امدح دن ا تو

 1 7”. اتيور.دقو نقدر الات

 ٍلاَق .يازحلا باد وبأ بأ نب مشاعب_ريؤلا اذه 000 وهو يفارمبالا م مف

 مبمبلرف هام ٍقِفاض هب ل اذا.ةلنست 56 ناك لاق ةايدغ يأ لزب دامس قال دمت 0

 00 ةوللل )1 ارق ايدز هل لاقق ءالح دق اوس ءاقسف هنريشع نع لو ًاموي
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 هلوق هدشنأف أدبف ينقس دق مجنلا ينأب اذاو
 # ناس امهلثمام نات * ناورمم ىلاو ماشه ىلا
 .ناغر . اسوق يراث م .نايرات دولاب كافك .*

 ناحاغلا نم ولغي ام عبو * نامزلا بد_> ىلع لام

 تاس روملا دك ررملاو * ناعالا نم سكول ن اب

 يذاعتما مث ههجو يف ةهاركلا تنيبنو ماشه رحض يتح ةلئسملا رثنك و ارق لاطأف لاق

 ك1 ل نا

 دقرلا دعب جوز .ملاللسعلاو دهشلاك هيغل ىشا ا 0

 كغم لاك نم كعر » درتلا مقل ف اعد

 يدخحتلا حربا 0 0 # ىدح و يلآعأ س دعلل تاقو

 #* دهر# دع دهر#و # دم نم ام تفسعت دوق 1

 درحلا ناسايطلا نواك اليل *
 »ع دعم ىوسو دعم بر #

 دهس ريسم يق نعر ذا دق

 يدحملا ن 0 اك
 دل ادعب في رمثدااو د لا ىذ# 0 ديصأ نم ا

 دا دقع مرقلامامطا تنا * دعسلا اذب ردب ةهحو ق

 دعرلا تود تفل لات * دعدا 2 اهقوط *

 ىثخاو الحر تحصنتسا دق تاقو يسفن تفن 23 هلاعأ نأ تممهو اهلع تدنا تح لاق

 ىلع للسقأ تغرف املف 1 ماشه هحو ك0 ٠ ةنافتلا ىتم تناحو ءىطخأا ف هفلاخأ نأ

 هن زباج ينتتا مايا دعب ناك املف ت>رخو لدا هل غ يدعسلا مالغلا لاقف هتاساح

 روعس ةئنطيم هبايح نم زذ ةيح 1 00 ةديصش هتحدم دقو كلذ دعب هيلع تلخد 0 :

 تلخد مث روعس نطمار ا رد نم هيلغ نك احارد ناكف د١ انوي هياع تاخد مث

 تلق نأ ىلع يش : ينتاك "يا يل ِ ار املا اك هيلع

 فاثكلا ةنوصملا كز> نم * فافختلاك يهفاهنودك

 فانمينب واس مش دبع نم «# فاحللا ينو اف ينأ 3

 * فاوفالا ىلا قاتشم زألاو *

 لاق اهيف كل للا كراب الف اهذ> لاقو ىلإ اب يرو اهعزنو اهف هدب لدا
 ين! هيف اهلمدو اهريغو هيلا | ماش حافسلا لل ةفاللا 311 املف ةصاخ ماشه نب دمم

 يي
 قدزرفلا ةريبه نب رمح سدح امل لاق يِ علا نع فاصخلا عونا ينادح لاق سارف نب منيا

 تلح لاق نايزرملا نبا ( يركز حافسلا ىلا هر ءش يف بست نآلا ىهف ةيلادلا ةزوجرالا

 نيب فقوق رطف مولا يف ةلبحت وبأ هيلع 0 انخ اهق عفش نأ فأ فار ءلا ريمأ وهو

 كلوش ًامنأو هيدي
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 راططلاو ودلا يف هرعش راسو امهب روشو اص اديضقو ًاريثك ازجو لاقو رعش يتح ةيدابلا

 محن نب يحي لاق هانغا ىتح هب كزي ملو هد كلا د غدبا ةملطس ىلا دفو مث سانلا هاورو
 دل كلو هنح دق ةئلسم الع تدور لاف ةلمح 1 0

 ضرالا ليجايواجيطاسرافايو * ةفيلخ لك نبا اي ىنا يسمأ

 يغب ةمعأ هت زا[ نق لك امو م يتتلانملبحر كلانا كن ركش
 ضدرعلاو لوطلا ةياسافاح ىلع رار كسا نا الا

 ضع نمهين اركذلا ضعب نك-او * ااماخ ناكامو يركذ ىل تديحاو

 مكظحاماو ديصقلاو دعس ينباي مكلام لاقف دعس ينب نم تلقف تنأأ نم ةفللسم ىل لاقف لاق
 5 ا هللاو ىناكف كَ حر نم يندشنأف لاق برعلا ريرأ هللا و انأ هل تاقف لاق زجرلا يف

 م01 ةرردرا الا ايش ءرغ نمالو ةنم ترك ذ اه هلك هللا هيناسنأ طق ازجر لقأ مل كلذ

 1 عف رف تمتعت وك اعانا هد ناقا ةيللس غلبت مل امنا تةنظف ةنسلا كلتيف اطاق ناك دق
 00 مالا كفك[! 1و رعف :مئاقلاق كنم اطيورأ انا كعي كدحال لاقو ىلا
 هيف كلذ تءارامو ينب رثو ىنثرعث 0 ر هتحدمو كلذ دعا تكلاغَدْدأ يح ىش دنع

 برح نم ةملسم فرضنا امل لاق ةليخت وبأ ( ينئدحو ) انقزتفا يت> هب ينعرق الو هللأ همحر ب

 هب تدك هتلياعاملف هتيقلت باهملا نب ديزي

 تود م قنصل تأ « بورحلا ةملسماب مسم
 يدع لل ةفاش لول © تطور: مرك“ نما فاش
 برذلا ءاش ةمالا تسمال * بولقلا بحح نع هب يرن

 . نمحرلاديعانن د> لاق عا لا دم ن مشاه ) ينثدح ) ى لص ل ا هبلا ىنبضو كحضف 1

 ىلعيندح لاق رامع نب هللا ديدع نب دما رب ,لااذم ينرب>او م ء ىجمدالا ى >أ نإ ٠

 لاق لاق يممدصإلل طظفالا ل اه وز تع ناسفاو» هسا نع يلفو دا 222

 ماشه قالخأب تكو تام دق ةماسم تقداصف كاللا دبع نب ماشه ىلع تدفو ةليخت وبا

 نسق نم اهدحا نالبجر ىل ركذف هب سانا صخا نع تلال سل < انواع

 ا_هردجاو ىلا اممب رقا وه تلقف ةدؤتلاب يسقلا ىلا تادمف نميلا نم رخالاو

 كمحر ىنسمتل كذثتسم يفا هل تاقو هعارذ ىلع يدب تءضو مْ هيلا طلح تحا اع

 5 تديحاو ةفيللا اذه قولحاب فراع ريغ انآ كترشع نم. ىعاش كب ىع لحر انآ

 كل هلك كلذ لاقف هيلا يناصوتو ىل عفشت نا ىلعو هدنع ينءفايف لا ام ىلا تدشرت

 بلاطلا مرح بالطب هحدم طلخو لثس اذاو هلها نم تدبع ند ال ةدش لجرلا يفو ىلع

 يت> بادلاب كرظتنم يناف ادغ هيلا د_غءلاو كامفني نا رد.حا اذاف حدا هل صلخاف

 هعم نلخدأف ىل رظتنم لجرلاب اذاف ماثه بإب ىلا دغ نم ترصف كنيعي هللاو كلدوا

 00ر77 تت

 و" باي مد كب



 (,اينحب )

 ىضقي ,ةمعن هتياوأ نم لك امو .* قا 0 1 دلا نإ كيركش , لي
 يملا ىحي نع يطسولاب ليقث رس نإل ءانغلاو يناما ةليخم ينال ريشلا

 جدو هيسلفاو ليش ىف اا رايخأ لع

 تي.ح نباوىناييعلا ور<+ واو كلذ ينمصالا 1 د كين انأ ككاو هتك كا ةمسأ 1 وأ

 طيقلا نب ةدئازاةبتندعا نإ اوهاوب نيالا هب اوين لنا ل لكك هلو ءربغ مسا هل فرعبال
 نب بمك نإ ىّزعلا تبع ن نورها ناوين ؛ ملاظ نب. يلرا نب كيقو. ري نب مره نإ

 ماقام !| ىلا جرقنا هم 35 نتاوي عا قفة ا. اهناع ناكو مع ف لن ديراب ين ىؤا :

 نورا هيلع فاغالا اخ ناكرو هيلعات وءظم ةيسن ُُق 5 ركشم قلو د داع م هونادجام نأ ىلا كلم ١

 سبأ 4ع :اطصاق ثالملا ل هع نب ا كنا مأشثلا ىلا" جرت او نيكل سيل د هلو 1

 مط افولا ليلق كللذ دول ناكو ةوئغاق هل مو> اك وو دج اودع ادداو ءافاطاىلا هلصواو هيلا :

 مآ ىب اذ و سايلا ينب نم ءاغ اناا حبش مثا» هينإ معاي + مدبقل ءإعجاح ْى ىلا: ما طّقنا

 يعفو ن١ يباع ملح 5 4 رغيف زوجا تع :لا يف 5 اع كلذ 10 0

 ىبيعإ ةرغ اهدشنب نأ 5 مهرد ىلْ روصنملا هلصوت يدب ملا يمح هنبالدهعلا دقسو |

 ناسار> قيرطيف مكنردأف هل ىل وم هيلط 0 رهف ي دع ةيأطق لعفف ىموم ن 0 ٍإ

 لاقهمي نءىهمصالا 0 نتا نءرلا ديع نع يانا 2 اه 00 ]) هدإ> حسو هك ذو

 هيف لاف هلطمو هدعوف اهايا هلاشق هر ف ةلح بدش ىلع ةليح وب ؛١ ا

 ايوذكلاناخلا نبا ناخلا يه ايش .اودوسنال موقا

 + انيذلا الا ةييذلا لت نه *

 لاقفاميهنلا ثلعبفا كلذهخانف اق

 اماطخ قعؤ اهاف قلع *: اهننش «ىلع دمت تدغاذا

 اميظو امتار نم تلح امي ىلا ءشلاعلطم ره

 يب لاك باظخا ْنِب لّعرلا" ين :دخا لاق ةَبش نب ارم نع يوكأ رصف نب بي ,> ( يندحا)

 لاق يراد فر : وكما ومص ان انا 12 0 4 َلاّقُك ناودَض نب كالخت 4 َئ 0 1 3

 ماع كيدي يددحا تامد افارعنا 0 تءمحام تقدناو عسر ف 0 ل

 لذَقق اكرشو بو يجلد 35 الم الاو يئاط 1 ا ند تناقل احل ئورذالا ت االمو

 يفا تمضاو رس | ندا ق كودحطاو 4 كلغ 2 هللاو ندا كاف هود الإ أ ١

 ةنمادكحخ اف 7-0 اال م م هنت ام انكع 4 دنا ةقص ناتئالا *عذت“ نأ يع امؤ اعتمر اع

 يزامر للا نغ ىلءتهللا مل 20 نع هيبؤووهن نإ نع .فافذتلا ىلع ن ٠ نس ابا (!لفرتساي) ا

 بدا 4ع !:قزرلا 1 جرد هيأ نم ةلي َّ ١ جاي دنا م نب عليج نع



 م

 ١ اطأقةضإ ةناع 8-3 هلفاو قال ةلغأ نم تنبب اذاف“ ةورزغ نم الدقاق 8 مهلع نع
 ماوقلا تراطأف ءاملا لا: تروابف * هولا مقتل مث اهالع يأ 0 0 7 نع

 هلئاق ناتقالا هللا 'كلملاا دت:6“لاقف -هلةمق -هقحاف ةتلط ىق ىقعت ل دا بكرف

 ا هتطغأ اتا الآةغ هتياديف"ىلط ولو ةمارك الو هلدأال هللاو دنعأ اقف هن ,ديل 1

 ا د١ ثفاعأل ترضي رؤدلاك بهل د مث اكان ىنتقؤ:يقا

 رولا اهئامجو ىلع دعي فاو: *: هئادلج تكين'ذلا رخال“ تدضغ

 .اقلاو لالا قاد يئرحفيزيال ره ءةو ومع. :تاماغب كرابمتلا يفا
 زك ذم راص ىف 5-5 نانيلا قدمت « : ةفعاضمىملاب رمشو طوبا يدع

 ناك.لإق ءاروملإ يبأ نب.جيلف نع هيبأ نعي قس! نندامج نع نهزالا نأ كان( ٍتَرَخْأ)
 يبا ََ فال وبر تاز ىل لاقت , اريوة حام زد مكر الو قرتفنال انكو 6

 | ال يناف كامات نا بحأ مويلا يناؤاز دقو 15 ماع ربقأ مو ىل مع ةنبا يوحأ
 احادقأ انبرمف ذديبلا عضوو انف ماعطلا ةضيلأو املا تزبصو لمفأ ت ا كد

 تولا اذه الا هلك ءانغلا ياقنأ حو ن هللا ناكف اممنغأ 0 ىنلاسف

 ارانق [موخا قلت و © غاب ا ةلا نم
 د يملا“انأ ثلاقو كسوف هندعأو َدْعأ ى أ تدخلا لاق ةيراخلا 22 الف

 1 لاقط كح .> و تاه ابيع وخلو يفئذلا دهحف 5 2 وحال مقرألالو يأ 0

 مآل ينال ىلع ىتأأ هنكلو 0 ىس وهام هللاو تاقق تعئسدام نك كل ام كحيو

 ءاروعلاي نأ نب حلف ن 500 0 ءاور دقو ) روك. ذملا ريا فب اذكه اهبو كب ديرأ

 | ىنغل ناكو اقع ني 9 دلو بدوي نادءس نب مهارب . ناك لآق هرخإ ٠ 00 ىديزيلا نيا

 ةأيما هي نيب اذاف تاخدف ينوعدي ماشه نب ىلع اموي ىلا ه_>وف لاق. ايعلو ًاندات دوعلاب

 دب 5 : اهيدبأ نيب اذاف تاخدف لدا يف عع الح تءحرف درئااب هنعالإ سأرلا ةفودكم

 يانغ طبو يف تدنغ ع تاعفف انل نغو ادوع ْدْ> لاف هئم ناررشي

 2 ا اموَحال مقرب 1 »* اهانأ 9 مل تار هلا ن

 يف حشفأ الو 2-2 لا ةشان ينأ هللا دهشأ ينا تلاقو سار تاعغو هاذ نيد نما تاناوذ

 كليو ىل لاقف هن هنريض> ند تدر >و قاطني لو ماش مه نب ىلع م اراثش نوخال خرا

 ةولا 3 اج اع راق مل ةئاسس ذ 000 ماط يف اناو دادغب ةينغم هذه ىلع هللا كلص نبا ن

 اع امسك هنكلو كتءانس تدسعاام لاو ت اذ تنازع يدخ توما ادع 0

 4 وص ٠

 ضرالا ةكلخ اتونايندلا* نتج انو .ةكةلقح لك نبلاي“ يا سف #
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 ا

 هنأ اىلآ نوتدحاموق دج ودق ناو ىدسالا نارأ كاد قلق دذو ىاقلا كلذ كلا
 ش: كاذيف لاقف مولع ردع م اوبروف اهم ينب نم

 ناقملاك صنم ىضذالوطاىلع * نر لا ودكتم ىلاراوزإ ©

 بطاوألا ءامالا دالوال ىف_طا * ىهءاسن روزا الو ا-مودوزب 3 :

 ةدئاش مم“ رفظر ةعيضنب كلام ىنب نم نطبا راوع ينب ىلع كياسأا را ا !

 برشاذاف ءامادري يت- هوعدف'يث هب قاءتي ل ادع اذا هنا من خيش لاقف هترواسم اودار

 ذوخأم هنأ ع اماف هورداب 3 * برشوءاملادرو يت> ةر هب متر فظو ودعلا عطتسإ مل لقثو

 ةهت:ءنش اهب راحتساف 3 ف ااه لاقي مد# ةارمصا ىلع جو َىَح معو يندال دصقو مهاماح

 اهرب نع اهراخ تفدكف اهورتاكف هود تفاقو فيدلا تطرخاو اهعرد تحت ةلل

 كلذ ىف ثءاسلا لاقف لقا نه 2 تح هنع اوعئدو اهؤاخ اموخا تحاصو

 داوع ا تحن لا منا © يغأ 'ءامالاو 0

 ارائسث امتوذال مفر لو * اهابأح طقم تاراخلا ن

 اراهعرلاهيلع تجرد ىتت * اهنمفدارالا عماجم 3

 د اروذلا ة 2ع عايو 0 ياقلذيلا تاذلاسو فاعإ

 ارامعا او ل 0 تءاقموب هك تدع اكو

 ى نوالجر حا كل لا نأ ىدخألا م2 فأن ء يركسلا نع شفخالا 0
 نامعتلا هللاقي باغت نمت نب ورم نب بيبح نب ركب نب كلام نب كا نب م ن هاك

 لاقو هقلطا مث نافقع نبا

 ور« نب نافقع نينايع * موف تحض ره موه كد

 ىزدأ تسليفناف ركشت ناو * ىلاأال ينذ رفذكتْنآف
 رششبلا فاخ بقابق هل لاق, مه ءامع مهو ريبك خ..ش وهو ةناذك ينب ىلع كلذ دعب مدق مل

 كلل هدهو كانه لاق دبا هلال هلا 0 4107 يف 0 مكسحلا هينباب نامعت هانا

 ود هل تديدح كاشلع مهددر دقو ا تركش دق لاقف قدح اولاقف م هريغ كل» أ امو

 كراضحا نء قيام ضدب اكو 5 نا هل اولق 7 هيلا اهوعفدت ةءيظت البا ةنازك

 اوةحانايثاللاقو عردلا سداف كاذب هونأف ةاش اعرد يتوغباو ااش نيحبرا ينوغباو م لاق |

 إذ هتينح اودعو انول ودعلا ثالثا دعو مكش نا يي ا
1 ُ 
 هراضحا لك تش نه 4 را ماك رشا هقنع يف عردلاو ريض هدد -و و كا يا داع 1

 يي و مع باغ ع الب و الآ هوقحعأب

 لاق مدقنأم كادت هع نع يمءصالا ل نب نة رلا دنع نع 22 نإ مشاه ) ير (
 كليوم نب كلا ديع يلع كياسلا 3 لاق ناهس نب عسجت:لا ينادحو ةديمع ونا 1

 قدا لها نو مهءارو 2 كا م دالب زواحعتيف هرب نا ىلع هعازغ 3 ةوانا ىلا ا

 ( بشع نما. ينانالا با
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 مههحأ نم 31 هسفن ىلع تفرش ةيرض هبرذ نأدعت كيلا ا حوشكم ن سدق هيقل

 نم ادرص ذقنتماو ذئموي ةيءماخلا عوير ناف وعن فخ ناتاطأو هيادكأو وهدهنع زكام

 مهو يحلا ىلا اولصي نأ ليقنع اوفرصنا نيذلا هباحأب :قحاف اعرسسمفرصنأ منح يديأ

 كلذيف كيلسلا لاقو اودهش نرذلا ماهس ىلع مهدب امءسقف هعم اودوش نيذلا نءركا

 بوهسو مود لمر ةماهم © 0 يما ىأرامدرص عب

 بودجو رضاح ودع دالب « هرقفو ناءزلا ها
 بيرت رودالا قيراخم ناو #* سعاقم دالب نع دعب 01

 توثف.اهل ىضشام ة.مذق « ا 7 كغ كف الاهل ث

 1 0 ٍّ ىحادقف 0

 9 نانول عدلا نا ملا

 ةبوأ ريح يحشر ال نم ريخايف

 بوذد.م نافعا 2 رودق ءامو

 و دكا و رو ع 2 ناوطاو

 تاويرصحو 00 هياع يشحو

 بورسو رم 4بيلع قالت اعاكف 1 هيلع تددر . 1 ا ا

 بوب رابغلاو اياملا داضم © هّتيار يتح سمشلا نرق رذاق

 بورش كياع دعسأالو الهاو *# ةبريح هي 0 تاقو

 0 هب يعد المح # ةقان يمارحلاب تدك ل

 بديصو عدبأ املع 5 -# اعاكيت> ليلا ىلوا تب راضف

 هلآر ةكدبلا ني كيلسلا نا يخانو ةديبعو نأ ( لاق ).ءانلا بيصلاو نيوتيلا مد عدبالا

 ا م م ال مك ىنب ىلع اوريغل نيردحتم !وزاح اوناكو لئاو نب زكلا نديح عئالط

 ضحي جر هاجي اهاماف نيدا وح ىلع نيسراف هيلا اوثءيف هءوق رذنا انب كياسلا معنا واقف

 و ودعلا نع رصقوأ طقس . مئابعأ ليالا ناك اذا الاقمأ همون ةنادعد هآدزاطو يظ 2س

 عودرلاب اهو هدشأام هللا ها زخأ هلام الاقك ضرالاب 5 دقاهم٠ ةدصق اد>و اح. ا

 الام د>و ضرالا يف لايدق احا: 2 أذاف هاعبتذ رتف مث ليالا لو ند ٠ ناك اذه لفل الاق م

 ةياغلا دعبل هوبذكف مهر هديل هفوقا لا متو افرصناف نأ دهطتنال ادي ثم دشأام هللا هلئاق هلام

 ٌلوقي اهنأف
 تدك اياكملاو دعس ور عوا ف بدنج نور* نار عاف ذكي

 بكوم يلا ىلاايدم سيدارك * اهن ارا نك أملا ناكتكمت

 بكري عدب يته ماه سراوف * هموقو نازذولا امف سيدارك

 لاقي ناكو لاق ممممح ىلع اوراغأف شيملا ءاحو لاق يناريثلا كيرش نبا نازذوملا



 ( ١ةر
 33 ا د ال للان ل ناتاحما جتا هات هن اعاط بسر

 امتار ىلا تءعجرف اههجو يفدوت ضفنو خيشلا بضغ مثالثم اهلسرأف ةيبآلا جيم ةيشاعلا
 هبوب ههج و يطغو ىثءتتا اهدنع خي 0 تءارف ةضور يدا تلا يت> خلو .ثلا اهعمو

 حاصو هسأر راطأف هيرضف هئادر نم هلتسا ارتفم خيشلا دجو اءلف كيلس هءبتو دربلا ن

 اهادرطفاهد راي كراسلااب اهاذا يح هيلع انوع ا! طيء بقر اح 0 هد ا

 كلذ يف كيلس لاقو هعم :

 فيستيو اهطسو ىل: طوس © امترعذ اناطإ تحار ةيشاعو

 كتفولتي, مراضص تاتا اذا «. رع هدر نول هلع نك

 اوفيعتي 1 ريط مع ترمو * معؤانف ءالخ لها هل تايف

 اونجو ًاواولهأاز جااولعاماذا * ىبحو نوزظلا نونظي اواو

 قرع هلا باءسال تدكو * 0 تكلاهصت يتحب اناث امو

 فدسأف لالظ يناشغت تق اذإ © دق طلاب عرب 3 قا

 املف ظاكع يأ 0 > مارا روشلا يف كلذ جرد هلأ 1 ءءتياور يف مرلا (لاقو )

 فصإ نم لوقيو سانلانيب فوطإ ل» + الجرتم الضفتم جرخ مث هبايث 5 سانلا عمتجا
 كل 0 يدارملا حوشكم نب سيق هيقلف يصوق لزانم هل ففصاو هموق كر

 حوشكملا نب ىبق لاقف ايذاكتي الزأ ادعابنو اهاؤتف كءوذ كرار ل فدو يرد ك5

 رسف هانملا تءطقنا اذاف ةرحشلا لظ نرا يردن ال ىح رسم ايضلاو بولا بوم نيب دخ

 كياسلالاقف محو داسم يعوق ىلع درت كناف قيررطلا مني فقو ةلمر كل ودبت ىتح اميرأ

 دعس ينب يعوق لزانم مف ءامسلا قذانم اه دقاعلا يرسيلا ءاز وألا ديو ليس علطم نيبذخ

 له تا كا حوشكملا هر لأَتف ريدا مه ريخأف هموق ىلا سيق قلطناف ةانم ديز نبا

 دعس . نب كتلس .هللاو 'وه لاقف.هلهأ نم جرخ ام اكالضف الجر تيقل لاق تيقل نم ي ردن

 ىلادمعا عبي رلا يفناكو عيمس دبع ينو دعس ىنب نيب ساما جر هموق كيلسلا قاءتساف

 هبرم ف.يصلا يف انغ اذاف زوافملا يف نعلا قيرط يف هنفديو ءاملا نم هئولعيف ماعلا ضي

 ءاملا متفاب دق لاق كاحيو انتكلاها كيلساي اولاق هايملا مهنع تعطقنا اذا ت> بادب رف ه رئاتساف
 لعجو هدي يلف هيلط هيف ءاملا اي يذلا ناكملا نم بيرق ىلا ىهنا اذا تح هنم مكب رقااه

 0 مك اه هللاو دق د_عاا اذه ؟د دوق نأ ضع هبا ضعب لاقذ هياط ف ددرا

 مدهنع تفرصتاف كسمأ مث مدهضمإب لتقب كيلسلا مهف مهنظ ءاسام دعب باصأ مث كلذ
 ل>ر هعمو سعاقم ينب يف كياسلا يغدو لاق دعس ىنب نه فئاوط يف سءش دبع ونب

 يد كيلا 3 يي اوفرضلا دف ةبانتعا يارا تس كل لش ل ا
 نيح سانأ هباصاف املط يف جرخل لالا فو> يف درص ةقان تاض مح دالب نم اوند اذا

 نم لول 0 00 الاتق اولتتقاف كءاسلا اوتو هورساف محو دارم ضاذاف حصا

 مش اي ا



01 
 بيري ررببرسريسيرييبيبيييريريسسسررييييببي7ب767يي يي يبي 7777777 للا

 ىلع ريغي. ال ناكو ةضرلا لع ف ق جدع ع يح ةأطق ن نم لذ 00 ,اغأ ليلا راغا حءطقناو

 ناكو هتياور يف للضفملا لاقو ةعسر ىلع ر ءاعأ فللذ 06 ذاق نع ىلع ريشي اعاو رضع

 ناكو فاقلأ كيلس هوعدن ب رعاا تاكو مه رعشاو مهركن ان ءلا لاح ردشأ نم كيلا

 ناكو للا هب قات ال هيلجر ىلع اودع مهدشأو اهكلا-؟ مهءاعأو ضرالاب سانلا لدأ

 ند لو دنع تلك هبت تناك ىلا قا وللا تاه اذا تدش ال تعا "ىمتكنإ مولا وق

 ىى> قاما هنا اوركذن ة يه الف ةييطا امأف ةب أ نم كب ذوعا ىلا مهلا ةمأ ت تنك أس عا

 يت> هللب بهذيف هب رك نه ضد نم ةرغ بردي نا ءاحر هياحر ىلع جرد : يش هل قب سَ

 ةلذف درب نا ءامهلا لامشاو مان مث ءامدلا ل تشاف ةرءقم ةدراب ءاتشلا ىلايل نه ةلل يف يما

 0 -ا لاف هءزح ىلع دقت لجر منح ذا مان وهانفا ماع ماني مث ىنعلا هدضع ىلع ةيون |

 1 ل ليقع زانم اباسوأف رحقم تناو ليوط للا لاقو هسأر هيلا كيا || عفرف

 اممم طرض ةمض هيلا لجرلا مضف هدب كيال لا جرخأ كلذب ءاذأ ملف سآت 1 لو

 020 11 لاقف كنا لاا الل سرا ليلا :أو اطر ط1 افلا كلا ةق وف وظو
 اقلطناف ىحم قاطنا لاق ينغ انأو مم اف ىفةتساىق - يلح أملا ع م - 0 اقف ترةّفا

 اوفرشأ ف دايم فو> فوملا 5 يي ع حاوي 3 ا.مصق لثمدتصق الحر اد> وذ

 باطلا مهةحاوف اهضعب اودرطبف اوريغب 5 اوياهف هتك نم ع لك كان دقت هقاذآ ةنزغ

 اوناكناف ديعب مأ 0 : يملا رعاك ملعأف ءاع رلا يف يت 5 ارق وك كيلس امه لاقف

 ىلإ ند قاطاف ارغاف دب اكنلا ”يعوأ .ًالوقاكل تاق ادعس اونك نإ اكلا تعحر يرق

 لاق 58 مل اوياط نإ ديعب مه اذاف | 5 ناك 0 : مهةطنتسي كي مف ءاعرلا

 غو ةثوص مق رف اننغ ىلب اولاقف م ل رال كيلسلا

 داوذا نيب ماو ديبع ىوس * ىداولاب 2 الأ يدحاص اي

 ىداغلل حيراا ناف ناودذت ما 03 موانع كرو 0 -“-- 3 ان

 يت> ىلعا خيرصلا غاري ملو اب اويهذف لبالا اودرطاف كيلا انا فاد كمت ءاملف
 نب ثرحلا ينب نه نالجر هعمو جرذ اكباس نا اوءعزو لضفملا لاق لبالا مهوتأف

 يح ىلع رش ةراغاا ديرب وهو مداعو ور* ا.ءط لاش ميك نب ةانم ديز نب سدقلا "يرصعأ

 درا دق تدب وه اذاف راو بابض ايف ةيشع يف نوبصخم سانااو عبر يف نابيش يب

 ىلف تبلا اذه لها ينا يىت- اذك ناك< اونوك هباحدال لاقف ى-ما دقو توببلا نم

 ليالا هيلع نجو ىسءا دقو قاطناف لفا اولاق مامطب مكس ا وا ًاريخ مكل بيصا نا
 ءانشب هنارماو خم.ثلا اذاو يور نب ديزي نإ بشو> د وهو يور تيب تييلا اذاف
 اهحارا اءلف هلباا هبا جار نإ تبلت 3 هل_>دق هرغؤم نه تيللا كيل كلل و تدبلا

 لاقف ءاشعلا تبا اهنا هنبا هل لاقف لالا نم ةعاس اهنيشع اله هنبال لاقو خيشلا يضغ
 7 هت م عج ع صم م ع ب222 مج هم ص ع جم زج تس م م جي يح ج جرججج
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 ينادملا نع زارخلا ث را نب دحأ لاقو اع ين. نون تاينالا هذه يم لاقو ريبزلا لاق سا ريع لضي نأ نم باص ىلع ©. ةيرح لفعأ كورتلا نحاصألا

 لئاقلا تن هةعمر ينأ نب ردع 0 8 كلما كاع لاق لاق يلام د د ينأ نع

 روبصا اذا يفا ةل- هل ىوس # اهدبو ين نس 2 1

 تودع نم احا نيمؤللا ريمأاي لاق ةودغ كنيبو اهنيو اه كا 2 م لاق

 ريهز ناد ي 2 2 0 يديزملا ) 0 )رهُم اهح'ورو ره اهودغ ناماس

 را امأ ىو بئاسلا ىنال تاق لاق يرهزلا رتعملا نب مماقلا نب رمت 7 لاق

 لوي يذلا

 روبصل اذا ىنا ةليآ ىوس * اهدبوينه سيل ىلبل كا

 ريك مامذلا نا ا هل »2# هريعإ لضا مكنم ارمأ ىت ويه

 ريعب لضي نأ ن نه هنحاص لع *ةمر < مظعا كو رتملاب >اصالو

 انه ف ا ل فقو ىلع لفانو كبجأ هللاو تنك تنأ ىنأب لاقف ١

 اراتش اهدلاول عفر ملو * اعاخ حضن تا رفخلا نم

 اراه حيرلا هيلع رداقن # اهنم فادرالا عماجم ناك

 * 1اراوتلا ةعتم لا عبتيو # يلة لذبلا تاذلاصو فاعإ

 ىر# يف ةبايستلاب لمز حرس نال ءانغلاو 1 || نب كءلسال رءشلا رذاولا نم هضورع

 ةرو.:ط نبال هشو نر و لذب ةياور نم نأ ذيرطا نبالهيفو قدحسا نع رصنا

 هسنحي ملو هباتك يف مهاربا هركذ نحل

 4-3 ةيسساو ككنلا ْن كيلسلا زايخأ قجو

 بك نب ور< نب ثرأاو غو سعاقم يف 5 ىبرشي نب ريم نب لق ورح كلاكلا رف

 فرعلا كدلاعص ددحا وعو ءادود ةفا صو ةما ةلشلاو م نب ةانم ديز نب دعس نإ

 | ةكلبلا نب كيللا مهو اودع اذا ل-لا مهب: قامت الو نوةدناواال اوناك نرذلا نيئادعلا

 انهه الاون ىلع رع مهرايخاو ةقارب نب ليشو قارب نبورمحو ارش طن أتو ىرفنشلاو
 مهي داحا ل :] ايف و ينغا مطار امشايف ىلاعت هللا ءاشنا

 نب د2 لع ءزذشو" هر 'ىرقو كاف ىلانعألا نان تح نا وعي رككشلا وع

 بيحب نبا نع همع نع ييرإا هصمرب ينوبحا يعل نس 1

 شفخالا هرب ىربذأ ه6 كرانع |

 يول 0 تدسأ تفلتخلا اذاذ مها اور تءمح دقو ل_ظفملا نع يف ارعالا نا ل

 0 2 ملال ناك لاق نانحتا َ م دا ين'دح هك ع وا ) لاق 0غ هيوار للا

 اك اذاف هئفد مث ءاهدلا هام ماع ١ ١ ض مب عدوتما ءاتح كلا ناك اذا فدو



) ١ 
 0017 ا ا ا ل د هس دس ا مب < سمس تنتج ع« رح عي م وح مص و

 تيد مكمدحأ الآ لاقف انيلع لبقأ مث كتدوم انمدتساو كن. وفملا انذخأ دق لاقف
 ديع ةفيلخو هم 1ع هللأ تاواج ىلع بحاصو الا هيقفو معلا 0 لاق لاق ىلد اًنَقو نسح

 كتيصوب نك ءاسذلا ةينب يأ ءانبلا ةليل هنذبال ىلؤدلا دوسالا وبا ةرصضبلا ىلع سايعلا نب هللا

 نسما نسحاو ءاملا بيطلا كرطا نا ةشاب هم ديال مث دبال نكلو 2 قر كبيداتو

 كوفحيف يدعاب الو تا كد وز ةرشابم 1ع ةذبأي لديكلا ةوالخلا ىل>او نددلا

 كإمال تلق ا" نوف كّلع لددو

 ب.ذغانيح تروس ف -- و د 0 3 . ددسل يف» وفعلا يذخ

 تبكرف تضوهو م كيلع 0 كؤانغ َ ككيدحأ نحأ امه ا 6 يرداامىش تلكادق هل تلقا

 اذا يَ ا انوع ف تاطبأ دقو ىنامسأ او ممءضوم ٍق هيحاضو ضار هلا ا

 2 1 تَلَز نويهاذ نحو 5 ل ردصص ع ةيوطغنم ةحلا هيف تأ ر ىذلا ناكملا يف نك

 ترش يت>اهعشممف تايح انيلع ليس يداولا اذاذ ةيحلا ترذفص نإ ثلا 1 املع ة ةيوطخم ةيجلاو

 انيريخا كلو انعم تناك ةيراوط تلقف طق هلثم رأ ملام انيارو كلذ نم انبحمت لاطف اماظع

 نع

 رانا ىف تااقف ةيحلا:نع اطاس نيح ضارفلا َلوق ترك ذف

 م7 ءانغلا نم كتاوتمألا 226 قام كنس 0

 فاو ل

 بيرق ىلا ىشدملاو تفنداو # بون ىلع لفحم ملف تضرم

 هّمَقلا ع رولا تاروعس هنعضو اذاف ادلو دلت 00 كا تايم تالارث تاكمأ م تلاق هذه

 بوكس ةودص ان و.دام اذا »+ اناوقو بانشلا هللأ دمر الاو

 هيو هنأ نع داجح ةباور نم ضي رغالءانغلاو ىل الهلا رو نب دن رمشلا لب وطلا ند هصومع

 امو © ةناب نب ورمع ةياور نم قحسا بهذم ىلع يط-ولاب لوا ليقن ةيولعأ
 دس وص

 روم ىلع كح تيلو اذا * اهناف ةادغلا ىلإ نع هللا افع

 رويصلا ذا ىلا ةلثلا ىوتت + امديو قالب . س ل ىلإ هكرتأأ

 هنا لاّقيو صاع يني نون هنا لاَقيو يحلا ليهد ىنال لاَش رعشلاو ليوطلا ن ٠ هضورع

 ضإ را ا نع يطسولاب لَمر تيفؤ جرس نال ا :دلأو ةعدير قلن رحل

 ا (قرحا) لويخ رست 06 ل ليقف فيف> لوالاو ىناثاا ىفو يلع - ولاب لش يان

 ليهد وأ لاق لاق كا>ذلا نب د# نع ريبزلا ن

 رو.دأ اذا يبا ةل ىوس * امو ينسب سيل ىلإ كرا

 2 مامذلا قأ 1 هل ان «رتعلا 16 مك أما ينوه



 (ا) :١
 «. تا لااا س6 ل1 0 تا ا ا ا ا متتس حتطسسل نا هحسحح مدس حدس همت سمحت

 لاق عماملا دجلا يف لذدأف كلذ دعب مده مث رج الاب هانيف كلما دبع نب ناماس ةفالخ
 ع هود امون اجترت ىموزخللا ماده نب ثراا نب نءعرلا ديعان دفع نع ىذدحقلا

 جرخاملف هرظتتن انفقوف جاححلا فاخنو انحرخ مث هعم هاندعو هياع انءاسف رشي نب كلما

 نتح اهم نشأ الو لخا طف تءار اق ةعاتلا ادع تيأر كيم و ديا لاق يف آر ة تقتلا

 ناكانا ئري تع لع كح ةأرما ريمالا هلل عا تاعي ادار ا قديم ل

 يف» ناك ام هاو هدع لاو: حا يعل تفدع لاه فيلد سلا يآ نكن 0

 نب نسحلا (ينربخأ) تقو لك يف همأ سأر .نأ لج را تعا يكلو حس الو اا د[
 ةقفر يف يناف تدححح لاق همت نع ءامسا نب ةيريو> نع ينئادلا نع هيبا نع دامح نع ىحي

 اهنذواهسارتعمج دقاماعةي وطه ةيح اهعمو تينا و تماق ]عا اتعماو كاوا انا ذأ يهوق نم

 انلخدف تباسناف مرا انا>د ّىح اهريذتال ا يلع ةيوطنم ل كلذ انلاهق اه ميدل نان

 نم نيملعتس لاق رك 0 ا ةبقش يأ لاقف ضي رتل اه رف انكسن انيضقو ةكم

 بجحوب ام هيو ينيب نكي ملو هتانغ ىلا فشار ارح رع هلاك درا مهنأ لو راثلا لهأ

 ىللاقواذك عضوم ىلا انب جرخا نأ هيلا هحوف من لاقف كلذ هتلأف هلْعأ ندي تنئاف كلذ
 نسح عضومو دعم ماعط اذاف انلْربف كانه ضيرغلا اذاف ليه ردق الرس ىلا رف بكرا

 بيضتب عقوي وينفي عفدناف كشارط ضعب تاه ديزب ابا اي لاق مث انيرشو اناكأف

 بيرق ىلا ىءملاو تفلداو # بو:> ىلع لذ مْ قرع نع

 بوتاس ةو.ص انويصام اذا # انلوقو با.شلا هللا دعب الف

 يل لاقو ءانغ نحو توص يحد هعم قاعنت يل و- ىلا لاطا نا تناط ايه انس دك

 اعهفمداف :انيلاو كالا لغر دقو انيرحؤ كفض اذه لاقث هللاو ىلإ -لهف ك1 نأ

 سماع ينب نون رعشب ينغي عفدناف ديرب
 روك صا لو دا #« اهماف ةادغلا بل نع هللا اذع

 رويصلا ذا يفا ةلبا ىوس « اهنبو ينم سيل ىلإ كر 1

 كلا اهو: تلقف د رز "|| تال ل ع ىدحاص لوقب الا هنسح ند ىنغ امل تاقعا

 ةلحرلا نودي رب يبادحأو يدا توا ىلا كءادؤ تل ريس عاش 3 هل تاق داو كرك

 كح وان يندوزب 0 و ن. هللا الا هاا 0 ا

 ينغإ دل كلذ

 يفضغا نيح قرو-يف قاد الو * يلدو» يح د سأ يد وفعلا 6

| 
 ا
| 

 1: قمرتك اذا ىلوت قفار هلع كلر اثم يناب ضرع ديرب نأ نأ لاقف كك

 ءذي بلا ثباي مل ام.تحا اذا © يذالاوردصلا يف باتيأر ىتاف



)١.( 
 د ص 0

 لاق ىدي نيب عضتو يد ت تا ا,ءارذو اوفكو ١ محو نم ندا ار الو افك الو

 ول لاو امأ ت اه كعضو نادك تامعحو لف 7 م ل

 2 ت6 لك 1 اول | يسدف ةانأ لاق ماعطلا نع 000 ت1 رخل كاما تملا

 نء نسحا رج < نه ةلئاس طق انوع ههاودرأ م تكد 00 ءاعلا حضلب املف

 0 هنم امميداتب ق- >| دحأ الف هيلا امم لسرا م تلاق مث اه رحاحم ىلع اهبعوهد

 تيباف ةعاط لا نم نكلو هب انهار نب كلما دنع ىنني اميواق ةرك كلما دبع اعا

 املف ا._طاح ىلع اهو تء>رذ ىلع اهطخاف عجر ءا لاقف امايهو ااود> هتملعاف جاحملا

 الاه [طاخ قع دق تلف تيتحاام زكاذا لاق ىو الا ةلاسّرلا "ريب كتكدت, يا تلق تلد

 جاجحلا هب ينرما ام ةتملعأو ين اها ريخ وه نه ىلع ال تاق ةدغر كنع انب اش كفن ىلعأ

 يف دبر وبا لاَقف هايا اهتحوز دقو تدضر دق ءامسأ لاقف تت 0 تيداام عمل يعاه لاَ

 يت> انزيم لق ند ةءاق لقتست ملو فرطم اهلعو ةردا.م تمأق ا او هشيدح

 فلل ةنامب اهلا ثعبف جاححلا ىلا كلذب تف رصناف اهءش نم اهيق- ه دج ال تاامو تنئنا

 تاسراو كلذ تلعفف اهلا اهءاست نا بحا يفا ةدرب ابااي لاقو باس نم اتم نيرمعو م

 مث ريمالا يار علطتس 5 ىحاامس ليقاا فرت كلتذا ندع تانثلا نهو افلا نيرشعب لاملا ن 31 0

 امالغ نيثالثب اه ٍلا ل_سراف هئيدح ق ديز بأ لاقو هضش يف مف هتملعاف هيلا تفرم .

 يل سماو ان 0 را ل عم ةيراج نيثالثو مهرد 8 |

 جاححلا هب 0 ام نيك ربرعأ رده ىلإ كلذا لصو املف اهد دع 0 007 اهلا نيئالشب |

 دق لاَقف هتريخاق جاححلا تب او اذه لع هل ض رعد ن * جاحلا س تاقو هلودق تدب اق

 هتيصاام لوا ناكو بان هلأ كلت فعدو اهلا نيس يل صاو كلذ كال ا فءضاو ا

 أع نسامح امو لاقف ة >حوز يلو اول تبا نأ رك يل هن اا لسراو جاجا عم 30

 :او اهكلم دقو اهحوز نع لئادلل لاق دلل تاو ماش نم تحلضات ايفادصو هجارك قه
 تنك تلاق هلها نم ةإصا م لع ةاحر نأ ري دة[
 هشرف ىلع ةراتسلا نود وهو ةزاتس ءاصقا يف مظع تدب يف وهو هيلع انلؤدف اهفز نءيف

 الس تتكيو هلخر كاع تساكف هدي' يف ناك نيض#ب اهنلا:امواق تءاس تعد نأ جاف
 قالا ءوس نم دعت ملا تلاق مث هذ_ل ىلع اهدب تبرضأ فوقو نمو ملكتي ال وهو

 مدق مث لاق روتسلا تيخراو انجرخو هل انوعدف اسلاج يوتساو اهباع لبقاو مسبتف لاق

 جاجحلا رصق هل لاقي ىذلا ةثدحلا نود ىذلا هرمصت .ىنب اءلذ ةسم٠ اهأع 0 ةرمصبلا جاجا

 هيف ناكو رحالا رصقلا اذه تادف رمهتلا اذه م 5-5 طق تيار لله اه لاق 8

 أاد_:ه قاطف محا نيطب هانب دايز نبا ناكو ةرمصلاب ةرامالا راد ناكو دايز نب هللا د

 نمر ك2 هع نإ 1 فش سوو ولان الا فلل 1-71 هديسوعت مل نواب هأذبو همدهف رهتلا ىلا ثعو ه4 لاق اب اذ



 فدي

 لاقف ه>وزف ريم نب 80 كلا اش دنه اضر ند ميلا حا ثدقفاوم لاقف عمست دنهو اذ

 ةيكيم ىلع هدب بارو ريمت نب د. ا

 ردا ل3 وا كيدلا نيك ءاوس د 000 اي هور ا كنود

 رد ىب ءاحل ند اذهب ديرك تنك نا جادحلل كالوقب

 رهف نم جوتملا دال هل ءازحح 20 نا يري 2 اهايأ ناق

 روصلا وخا مو 6-6-4 ايعاب الو د اهراكتم ال جاجحلا ام>وزف

 يرديالث ح نهناس الا نس دقو# يبرس تدمتعاف يراربك تدرا

 ركش نقاشا لوف ن2 اهرب ناو ٠# ايلئم كح دو !راناجتإ نإ

 | فسوبو ينرمسقلا دلاخ بتاك ن راكو يمدحعقلا 2 من ديل ولا 1 ىزامر 1ا ينادح ىنئادملا لاق

 تناكو لّقاحلف اهرذع انك دا ان هلا 3 م « م

 2 تدرذو لكلا اهل لاق ناك هللأ ب 3 تضر اقيم تراةثو ءامق تبل ةمم

 اموب تااق دقلو هيلع و هلل قاح 0 كلذ دل تناك مث ليلد امم ا ةفوكلا تاك

 د ةفوكلا كلا ورم نب رش مدق اماف دايز 2 هللا ديع هحو يرال ةمايقلا ىلا قاتل يا

 ناكو كلذ مكي و كاردقلا نا ه لاك كاذو را نب كلما درعفل تدلوذ اه>وزف اه ءاهشل ا يلع

 نيعأ 2 تحاص هالو نيعأ الا ل يك ةمم 0 هراد نم ةيحان يف اخ رسصملا ىلد اذ :

 1 اع تح أف اطىل و١ تئثءيف هتف عيد هرب لسع 2-0 9 0

 0 ا ا هع ع 1 اماءطدل مو 1 2 احا

 : هدب ناب تءضوف اعءاغ هلو هةيضماع تليعاو ردد كا تعلو ذاعإ أف ةنايعو كلام

 0 م كالذ ق كر 0 اههحو هنرت داهو هند ةشيعو هيقسإ كلام لعحو برشو لك ا

 ٍ نيعأ قلو اههز اف هدرأام كل مئاد انه تلا هيلع دوعت 0 اذو 0 ه دنع له لاف

 اأهدعب لح هيف نسل هنألعو 4هف ردذ 0 32 0 الأ | ىرر 1 ههدحول رايدلا عمل

 كلذ يف 0 لاف هءاع عز 0 2 امع تامو لاق

 1 | 1 ا ايرثلا هم ءلع * تحب هك نوه كلب اف

 نع ىزامر لان ادا 0ك 3 كلذ ّق تاس || ناكجخو جادحلا 6 اع 000 مْ

 باهول م 2 نعد نع ءْززتلا دبع نب دحأ انبع 0

 ا 0 نقاد ١ ن هدر |نأ ثعب ا كلذ يف كلا 0 الاو اق يللا ديا كديع نا

 هيف دع 7 3 يدنع نيم وما 5 عم يب أحب قنا هل لوشن ءامسا ىلا هيضاق وهو

 بيطت نأ انه 00 0 ىلوتأام لثم امم اقرا يلا يوما 3 5 انآ

 َّىَح ق م” اهب ة هق رفتا م ديال هنأ ل هريذ قف 4 كا لاقل ع اش

 اه>و 3 كف هن عم كل هو 0 ا وهو ل 0 كفا كا ةدرب ول لاق ا

 00 ا لاا ا ار لولا اا تام دك د

 ) رشع نما د نال 52 17



 تكلل
 يسر تشلئلطرلىلْيُْصىٌعضص_ضؤضصص25يل للا 2_2 ي؟7؟ 97 777272270007ت3ت797972تت27تامتْطت7سااالالل

 أنم هل انقانإلا ساج اماف انوح هتباد ضكرب لأ داس نك اروعتت 61و نا ثمن م

 اك جا تحر 3: رقلا قوس يف انأو 0 م نا كوع كيس لاهاك :تماع

 ىلع نب ى قرع نوره(لاق) لايم أ ةنالث عضوملا كلذ نك ونا: :يولاق م كيلا رمد يتح

 تانكلاينأ نب ورم توص تمس ذا ةك«لفسأ ةهدرل ىف م ف ةلل انأ 0 لاق ذيعس نا

 هيدحو يح توصلا عخارأا] 0 06 تدحرخو يتب 16 جرسأف مالاغلا تسماق ىعم هن 1

 ىنغي ةئع نطب ضزاعلا سئكلا ىلع اسلاح

 .-تسوص
 تاما يح يرودف قطسالو © اوم يعدتدت قموقالا عد
 تيعملا فنك نيردن ال كناف * ةرع فدلا ةرقن قيرقت الو

 بهذي بحلاث يار اممّتَحا اذا 8ىذالاوردصلايف.ط!تدحو يناف

 نب ءامسال رءكثلاو ق>سا ةياور نم يطسولاب يناثلا ليقثلا نم هنو ليوطلا نم هضورع

 ىلدوم امم هارب الءانغلاو حيحصل كلذ نسلو لأ ؟دلادوسالا ينال هنأ لبق دقو يرازفلا ة>راخ

 نع ريهزنب دمحا نع يديزملا ) 9 ( هنأ“ ع دامح ةياور نم ضإ رغلل مدق ن رك هفو

 0 ء اد_ه هب يرازفلا ةحراخ نب ءامس ور نيرسرلا

 انآ كلهم ناودتاتلا نيدولكابمالا نا ةئباب ءامما اط لاق اع ءاتلادارا هلل تناك

 فات اق ةناثملا ة رك كارو لخكلا نسا نيبجاو ءاملا تبطلا ىرطاب كلت ةرغص
 لئاقلايفا ىماعاو ادبع كل نكي ةما كجوزا ىنوكو قالطلا حاتفم اهناف ةريغلاو كاياو دوال

 ةبرحم ةايما دنه تناكو لاق تايبالا ركذو « ىتدو٠ يميدتست ىنم وفعلا يذ> * كمال

 هساحم يف اهفصي جاححلا ناكو هتيصو امبا نم تايقذ قازعلا ءاسهأ نم ةعامج اهحوزت دق

 اهابايطاخي ءارعشلا ضع لوق, اهفو ريخ لكب

 ريمالا ةلشيف تدضرا أك « اريخ.ءامسا اي هللا كازو

 ريسعبلا ةرك رك ل٠ هياع * هنم كسملا حوفيدقعدصب

 ريرصلاك ازيزااط تء.س * اهينشع ريمالا ذخا اذا

 20 ل1 ىو نمر ا دي »8 اغار .حاوراب تحت اذا

 يلهملا بيبحو يرهوملا ( ىنرب>ا ) يدسالا ةببقعل رعشلا 6 باتكلا اذه فاؤم لاق )

 ىلا بطخي نا رداطع نب ريمع نب دمم هياع راشا ةفوكلا جاححلا مدق امل لاق ةبش نبا نع

 لوش الثمت٠ دمحح هيلع ليقاف هتنبا ءامسأ هحوزت ا+ .طخف دزه هتنبا ءامسا

 © لاززلا قدا دنا روصخ © ادلع تديكت لاَرظارذخ نمل

 لاقف ا .كتهو امون جاجملا ىلع لقا مث هباو- نع تكسو ءامسا هيلع اهامتحاف

 لوقتا لاقف تيكحو تواهنأش نم ناف هتنبا ريمع نب دم# ىلا ةيطخلا نم كقنعام

 121 متاح ع تح معصم همس دمع عر مح + 2 مس حلا عدم هجر ص مح م ع ع وسم م ومس م ع مح جبس



 اف

 يمول نع هللا دبع نب دع ينريخاو نوره (لاق ١ ةيلس فرطو تاللصو ا هدد نس

 نيباناك اذا يتح ةفرنع نم اعفد نيَخ تانكلا ىبا نباو عاج نب جرخ لاق رجاهملا يبا نبا .'

 موضعي 'نتانلا بكرو تاراظقلا فقوف يننإ عفدنا من ليلا ف رطىلع ورم ساح نيمزاملا

 عماج نإ لد م ط. كك الا 2 نع تسا هللا هللا اذهاب اوانتعاو او>اص ى اذعب |

 ىلع نعناماسنب نة لأ دبع ىنبدحو نوزع لاق ةفلد زم ىلا نانا يد ٍيَح هف ىلع هدب 5

 ةرادادتمب 0 ىلع ينيدملا تانكللا أ نبا تفتاولاق هب قا نه ينثدح لاق مهلا ىلا ناك

 ينثدح انباححأ ضإ نا وهو ماشه مايأ دولا ةشئاع نبا نع يف لسا ديشرلا |

 الحر فرىعال يف | لاقف لمعتام هل لاق هباكأ صعإ هب ٍٍش منول ف ةشئاع نإ فقو لاق م

 مث انأ لاق_لسجتلا اذه نءو اهل تا "يحي ملو د- 2 حش لأ سانلا سبا ما

 «© ' وص

 ءاقللا يت#ف ةلوءشم يون * ئزعاد اةفادع:د ترد

 « ءانغهلطمو هيلاعأ * ماقس 1 يسقنب

 | ماشه هب يتاذ عت ةنتفلا تداكو اهقانعأ لبالا تدمو لماحلا تب رطضاو سان سبش لاق ١

 لاقف كيهي قذر راماشه هل نآقف اها .نكو:هدع كسماف ساتلا نت نأ تدرأ هللا ودع لاق ١

 قرتؤ لاق هقاطأو كحضف اهاس نوكي نأ ا لع هتردق هده تناك نا قح ةشئاع نا

 هيودق نم رك  بولقلا لع قر دقو لفك لعفأ اا لاو هس اجعمم ناكو تانكلا يبأ نا.

 ةنالث ةل_حد ىلع كاذ:ذا ناكو دادغب رمسد ىلع نحو توصلا اذه يف ينفذ عفدنا مْ كا

 يت>تبرط- ماو اناع |وةدزاو نئانلا رودخلا تاواتقاو ىراعلا ل3 ةدوقعم روسج

 تذرأ هلأ ودعا لاقك كلا فنا ىلاف نحاف نناذا نسا يلع نم لقثل عطقتن تان ءاع فيخ

 1 يف اذه لثم ّلدف ةشئاع نبا نأ ىغلب هنكلو نيم هولا ريما هللاو 7 لاَقف سانلا نك نأ

 عمسف يف :ننأ ءىضأو لاع هلع كلذالوق ن م باف هلم كمايأ ُق نوكينا تا مايتم /

 نايم تك تانكلا يبأن ١. ناكودنع ريا اذه لاقف ارهش هدنع هسنتحاف هلثم عمسإ 1 نرش

 نيبو هيب ىردح اب ينأدحو ةميسج ةلاؤمأب رهش لعل ىلإ راصق لتقدق هتمسون ّط ؛أ املف ىل

 لاق انالوم يدوم نب نافع نع يعوزذملا هللا دبع نب دم قررا نوره ( لاق) ديشرلا

 س.شلاعولط لق انللاق ذا انبارشىلع نو تانكلا يبأ نب ورم انم.و ةجحاللاب اموب انك
 ىلاديف رد يذلا تقولا نوكي ىتح اولهما لاقف يبجحلا روصنم انلق مكشيجي نأ نوبحم ن
 ينفي عفدنا مث ةعاس انثكش رقبلا قوس

 تانكتلا يلا قير نم لح را اع وملك ىتالا ندع لا

 * تافرع ىتلف راوس # يقاوالا باضهلاب رادلا تفع



0060 

 تانكلا ىلا ينب نم لجر. * ءانغ هوءلعاف'سانلا نسا

 ءدادَجا نط هل تايبا موانع رءشلا اذه يفهلو

 نى ه9 ومص

 تاماسلاىذ عب رلاب رايدف © سنادعب اشحوا ناي رحلاف

 تالؤعلاف نيرمضضحم . ىلاف * ىديلس نماعب م نيبلان نأ

 ةلمرلاب 0 هش رطو تاكا ىنا 0 واروع هشأا اذه ف ءانعلأ روك ذل لوالا تلا هذدعلو

 عبارلا ت تديلا هيف سلو نمحللا اذه ريغ حرس نبا نحط لب ليقو رس .نبالهنا ليقو يلس ولا

 ناكدنا هيذادرذ نبا كا نامع ا ا تاكا ئلا 3 ور“ يف كلو تانكلا ىنا نا هيف يذلا

 نومه ر لو ءا انغاا ني الو روهشع 0 جارد هل لاقي اضيرا ىنغل نا هلزاكو داعم انا قكأ

 يعوزخلا هللا دنع لل د#مزنا هرام>ا ن ف ةنع 0 ىذلا ريدا يف تان زاا كلملا دنع 0 نا

 00 نهدحا كءلغ لهام وب عماج نبال تاقلاق ةوزرفنب هللادبع نبدم ينثدحلاق هندح

 ترصاذا ي ل تك بوك رلإ را دشرلا كوع ينءاحذا دادغب هلل ةلل تنك م لاقط

 نولخدي نوذغملا 0 مو هيلا ثعبق لاق هبا ثعءلاف لاقال لاق 0 له ىلذفلل لاف مداخ

 ثحلاف معأ لاقال لاقذ ءاح لو لاق مداخلا عاط 5 ةه.سوأ 6 531 د دحاو دعا ادحاو

 قر ءانغ كننغال هللاو لَقف اهودرب اذهو لرلَو اذهو نوح تل ءالؤد ند ل لاف

 يساركب اعف يمهألا ملط مث لاق أي_ثه:٠ نوءبفي الو ناطيملا هيرو فقسلا اذه
 نااب م لاق 0 00 0 و1 نينغ١ال مداخلا لاق نساح اءاف :يراوملا تح رخو

 لاس ينذذ ىلدوملا 6 كاران 0 ل ع كاوا ةيناك 1 ةعيس تداغت 06

 تانكلا ينأ نال لاقل أاوغرُد يح ادحاو م 1و ع لا ل 6-5 مّ ا كالذ

 عضوملا ىلع مقو يي هلأ هاذي ك ٠ دو.لا ا ُح لا ف كتقيط كه لزازا لاق نغ

 ناطيملا نا ل ليخ دّقل هللاوذ ع االالا ه هلوأ توصل ًادتباو اذه ىلع لاق م هدير يذلا

 نسح لاق مث تكسف توصلا مت: ال هك هلا لاق يهألا عاطق هيف مخللا جدا مث هبواجي

 هللاو 3 لاب ءو_ساو لاح 100 امو ني دلل قاب فرص ١ تلا كلا يبأ نب ورم

 د الالا د هلوا يذلا ءانثلا نم 3 رعش لك هل هم >ا ل م دحاو لك لازم

 فرصناو دشرلا 5 هتايل ور< تابو دا ا[ هن رع قاع قااوي وا هقرعل لا ْق اعوط
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 كتدرأال و كتتنءام يثدملا هللاقف كلذ 6 نك لوطا 1 05 يرتغ نمت كلام

 هاباو ورعأ ينكل لاق تملعام لاق كا 2 ايندلا يفاموأ لاقف يحساب تفته دقو فكولاق

 لها كحضف مريغ يدا سم اعاوىل# م كو ينببام ارذغ مهل 3 هذ ةيؤر ينبا اذهف لاق تدنع

 سأوب نع مالس نب د# نع 0 ةفياخ و 1 6 ُ أ هللاو هنع افكو همم ةقلخلا

 فاححلاأ حوت نادل لاقف رسل هب ا || جر ةقرافاو ا مهارباو ان امون تود

 كلوقك هللاو تا

 داربالا "11 نئيرلا هنع طقاس « داوالا نيب دودشملا ززولاك

 ردحالا لاق فاح اا 55 لب هل تاقف كلاتفلم تلزام حون ناي هللاو لاقف

 انيمس ايلصو اصيخ انطبد * أرطاا ىتاو هنم نيشباف

 هلليقف قد اعلا ىلعنب تاق با.ىلع ةيقر فقوو ماللس نبالاق كتةءاح تاهلاقو كدعضطف

 ةيقر: اقف نسوطت ردالا تددا
 سلبا ىلع نمالا كرو »+ يلا 237

 ّس وطب رذا ب رش يفهل كرا# ىدجلاو نسأل ق

 ةيدتق نبال ة ةيؤر دش هن ألاق ىيصالا ن نعينأ ىريذ ًاداح لاق لاق 1 نسملا ) نو (

 ريمآلا اهم | يفرا لاَقؤ فاححلا 0 تالق هللا ةف »# افقو نفشيو 5 تروم ان لح ةفصيف

 نبدمم نع يذلا هباتكيف ةفياخ سال ١ لعأ ىلاعت هللاو بحي مككال أ ريعبلا سند

 هكر لا ةيؤر ىف هاا هللا ديمع نب نيهاش جرذ ذأ لاق ةمةلع نا ا نة رلا درع نع ماللس

 ةبؤرلاق ناولا أ اءاف درتااب نوعي أودعت

 عققت امانك دانس * |ودقراؤن اوتناءاع قولا

 8-0 عبرالاو امالثام ا م

 هللا دع 06 هنو روم نا 0 ىلعنب نسحلا 0 كك ( ماعطلا مدقو اهائمقرو 0 لاق

 نالياخلا تقل لاق دواد نب بوقعا نع هيب ها نع كالام ن هللا دبع نبد# نعدعس ىنانإ

 كاذ كو تلق موبلا ةحاصفقلاو ةغالاو ردقبلا امد هللا دنع انا ا يل لاقذ ةرمصبلاب امون 3

 ةبؤرةزانح نه تفرصنا نيح اذه لاق

. 
 تس وبك

 دي دلاشل حان يق 5 »+ مما دب كك هاا اصدق ي ره

 درنم كو نيملللهف شارب * اهدعإ ترطال تدعصفاهلت اقف

 قالاطاب لوا لة هن تاع كلا ىبا ب وردعل ءان ءااو هرابخا تمدقت دقو حر رد نب نسق ر لإ

 ا ير يف زبولا

 4 تانكلا ىأت ورع راخا 1
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 نسحلا ربخلا اذه ضءس ( ينري>ا دقو ) هلق اندش داو هلبق انا ندا[ هنكلو

 يلكلا نالف نب حور لاق لاق ين :ةادلا نع ترطا نعد 0 نع هبورهم نبا نع ىلع نبا

 مث هيلع لقأ ,جاجعلا يأر املف ريرج لخاتم ناو م نير نع كالا هك ادع تنك"

 هللاو ةرزح انآ ان جاحملا لاق هذه كتامطقم كنع ناقتل ةليا كل ترهس نا هللاو هل لاق

 ترذتعاام دكثل لدحر لاق جرذ اءاف عضو فاخيو هيلا رذّتعي لم>و كقابام تاعفام

 0 دحأ ( ينربخأ ) تحاس ١ السلا الإ ينمفنيال هنا تملع ول هللاو لاق ريرج ىلا

 نوع نبا نغ ددحأ نب ناماس نع ىوصالا نع 0 نب دحأ نع ة ةيش نبا نع زيزعلا

 فرح اهرعش يف هربأل الو هل دجحويب لف ةيؤرر ةجببل, الا يرعللا نا ةحط توش ام لاق
 لاق همغ نع ىممصالا يخا نبا نم رلا دبع ينربخا لاق ديرد نبا ( ينربخا ) طق م تك

 رعشأ مع لاقف زاخرلا ا ع جاجسملا لاق سانلا ل ينوي لي

 * ريجف هلالا نيدلا ريح دق © جاحملا لاق هرمشأ هدوجأو مالك عشلا امنا ديصقلا لهأ

 ةماغ كلذكو لاق ة ةبوصنم اهلك تناك هيفاوق تقاطأ ولو يناوقلا ةفوقوم تالق تام وحن ىهف

 يراصنالا ديز يأ نع مال ندع 2# نع يللا هباتك يف ةقلج وبأ ( ينربخأ ) اهزيجار 1[

 انءطقف ًاموي انمءتجاف مك 58 بحر يف ةممجا موي ةيؤر ىلا دعه انك لاف ةن دملآو

 ةيؤر لاقف اهش رط يف زو نأ ىلع ردقت مف زوم انب تممو قيرطلا

 اهقوس ع قوايعار كاف ذا * اهتيرط نع زودءال حم

 ان اههدص ند ودحللا ف اهعد نإ

 ا لل ل ور ادع لاق ةنق نبا نءترامع نناو يرهوللا رولا شا ( قرحأ ١“)
 نوعي ناييصلا لء>ف 0 ناك رب ه-لعو قوسلا ةبّؤر ل_خد لاق يراضنالا 5

 لاف ىللاولا ىلا ءاحف مودرضاي مودرماي هب نودعيصاو 0 يف لختلا كوش نوزرغبو 1

 مك يب ند ل_هج روعا #*مودراأب كا ىلع يح

 * موك ايالخ نابلا بارش

 راد اولخد لاق مه نيا طرشلا هل لاقف ةفرايصلا يف اراد اولخدف هيدب نيب نم اودعف لاق |
 ةثرخأا نا د اا لاظلا راد ت.ءسف نيللاظلا

 انأ لاَقف 0 معلا اف هقلح 1 ا 0 دما 158 نم ز>ار ة هرم ملا مدق لاق ينئادملا ن

 لوقا يذلا 1 رعل 8 /

 0 و عع ناو © عع 9 يعم ناوصص 50 ١ 4 كيه رس مل
 يلب تعم ةرصبلا تياف هم 1 1 نال زدحرلا 2 ا نم تي ينا تددو

 كفصنأ هللاو دق :لاقف هب ىلع ةبؤر 0 هعم ةبؤر هئياو ريضاح جاحعلاو لاق هنبو



 ( هر

 ةمحلا ترلايتننا ال ناو نمسا هش و هك د 1

 *» همدعأم ه4ملد ِق هباخو د

 هلوق ءهب ليثنأ د تاه لا“ ندا وأ تاق قفاصإلا مرقو يدقناو اذه عد لاق

 شب ذا نيدلا ننكر تدعو »* 1 تذدفذخو سب تعءقر

 كالا ف 3

 ةيادقن اق هنص كتل شام تاه لاك

 ةراتفا ىلعو نيعلا ن 7 راجعا نم رمال ىلإ كاررام

 هرارق 2 كلما را يح نإ راج ىلاددي ال اروثم

 ه هرامح ىلع ناورم سمو #
 املف #* قرتلا يواخ قامعالا متاقو © هداشناب كتسماو هل كتوعدام تاه كحيو لاقف

 مث رفاحخلا تياصتساام دشن هللا كلتاق لاق # قدم دو.اي ديمالجلا يعرب * ىلوق ىلا ترم

 ا وا لاف يدب نيب عضوف كام هيف 0 ءيحو لاق قدملادو.ءاهلا كاذ انا كيسد لاق

 «00 رك نك نيك

 بةتسم قرطا ىهدلاو الوعم انيلعو ةدوعا ايلا كل ناوةهوفشم لاومالاو انتنا كنا ةبوراب

 هنم حصفا ًايموعا تيارام هللاتو هنم ليدملا تذحأف ةبور لاق ةدس الا.كنييو انني لمح الف

 ينادنانشالا نامع وبالاق يناركلا لاقيا ريغوي ريغ مالكلا اذه فرعي ادحانا تننظ امو

 دشناو هيلع ىتا اذا'هفشو ءاءالا ينام فتشا لاش ةعاخ

 لوعأ ال نم ننيغ فداسو # .يلاع هيمن لالا هكر
 م نب مه ها 0 شدخ>الا ناماس نب زب ىلع ( ينري>ا )

 نم فانا هللاو نه لاَقف هيلع تناوعو كلذ يف هل لية راقلا ل كَ , ةيؤرناك الاق لبق نبا

 ( ينربخا ) مامطلابايلو ريلأ ىتن الا رأفلا لك اي لهو رذقلان اك أي' يتاوالا كحاحدو يكحارد

 كلا ديع نب دللولا ىلو 0 ةبؤر نع ةدينع ىبا ل متاح يبا نع ردت ل دع

 ناكو لاق سيدارفلا بابب انرص ىت> لامثلا اناةةساف هاقاتا يبا عم جاححلا يل ثعب ةفالخلا

 تح اليلق زواجا 2 ل 01 ينجأف ةادغاا لذ تفكو 2 عيبر يف انحورذ

 بطوو حير لمح انل يدهأف املا ضءب انغاب يت> رخالا.ينجاو اهب ىرأف اهنم اريخ يرا

 ئحشرزب زلاو نيللا هلخانردك و لير لش ا اًملعقن ةشود حملا شار اك يرو ليل ١

 تح ناحشرت يايرفذ لزت مل ةيرش هقىم نه تبرش م زي ريغب محلالا العشا هانا غب اذا

 لواناكف هيلع نيءنال نا اندهءّتساف رير> ءارعشلا نم انيق نءلوا ناكف رحد> ىلا انم>ر

 اذه لء. نوكت الا كليو هل لاقف ريرج ىلع ديلولا لبقأف انا مث يبا ءارعشلا نءهل نذا ند

 ما ينباي لاقف ريرج كلذ دعب انيفا مث ربصا لاق رظا يفا لاقذ سانلا ضارععا نع هافسلا دقع

 *ىم انع هغابام هللاوال انلقف اك امطقم اهكنع تنغاام اهكيلع ىلكذك تعضو نئاهللاو جاجعلا
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 لوقو لاق هيف نففي حيرطشلا قريب هناك راذعو

 دمحم نب مشاه 00 ):يافشان ع يلع واب كمر كيبلالا .نث دن تانالا هده ق

 ىئ وجحمالغلا ناكو امالغ ىوع وعز 1 د ا ناك لاق ل» 2 0 ىبسع 2 5 لاق ىعازخلا

 هق راش اللؤ ضنا مالغلا ىو كه قلا تن :اكو هنع ًالوذشم | »0 ناكف نام هلا ىرا وح نه ةيراح

 ' ىميتلا لاقف
 رودس نيكل رحاسو نإ رو 8 ديغا ىلع لس

 روكا ىلع نأ و * 3 العر وهلا هرئؤت

 روعغم ةفلالا مظتنم * ي وههذ قاع نم قاع

 رود ةقؤض باقم د هع | قءاوج نيلكي

 هيف ىلوت ا تأ ارم يي د ما تا

 3 مشاه ند هد #  بتدتنم ري هللا ةفياخ

 بييزلا يف رودنملا م امآلا ىلا »+ 4 ناب 7 نيف نعل 2

 انح رذ املف 0 3 لاَقف مهارد هقروز هل رقوأ يقاحي 2غ زلا نب لطفل لق مث برط

 2 فاا 3 ىلع ل لعام انل نيا ايبا

 هللا دبع ينادح لاق يثدملا هللا كبمع نب دوم 0 ي امل ارم نب تايح 6 اتا

 هلوق هسفنا ىلاخ يندشنأ لاق نع ا ع نااحا نما هيتلا 21 نإ

 نريدلاب كك رضه كاذ ناو »* 1 قوام نمل

 نونلاو فاكلانبب وه اءاذ * هساز> ىفامهللاىلابغراو

 نيكس ن او هم هلم اوت نأ 0

 املف مشاه يف! ل ةفالألا 8 1 در كل ثم ا ١ ةؤرنع 01 ةييموأ ا 0

 تلق كاع رهظ.يذلا عزجلا اذهام كيلع ساب الف نكسا لاَقف اعز نزح ين» 1 هيلع ت

 تنأفأ يلتق دبربو ينلتاق 2 نم لقا اا لاق ىءاالا لتقت كنا ين نع هنا تاق مو لاق كناخأ

 دّقف 0 0 امأ لاو اك اخ 0 اح 9 ل ةافال ت مك 0 يد لب 0 0

 ةيدشنا) تاه لاق هئم 3 هللا

 ل ىناوعد ذا كيبل أن اكود لا و تاق

 « اكيلا ينقاس ابر دحأ

 هتدشنأف تاه لاق 93 يأ كدشنأ وأ تاق لوألا كتلك تاه لاق

 و ا ع شحتسو # هماظيو | ةددخ يكذب لازام

 ٠001 7 0 7 1 27 72: د تس و



 (أ181)

 ىذدلا هدشنأو ور مست

 2 تناذكلا 12 0 1 نإ يع لقعت 0 لضفلا أ

 ين-ظط كلذ نك ام ايد د 8 0 دهعلاو ءاخ آلا تينأ

 يف- نذن ملو يفرش تض» ر * هدلا فلاسيف تولي دق ن ا

 نف لك يف روحا ينفر هدلا ل تود املا يدنططاذ
 ىناصو/يناذتباف برحلايف كي *« م2 كودع لع ثيل نأ
 ندع قت مل نإ نسيو « نايضو اغوا موي فيس انأ
 ينمملا ممصخلا ىلع نيءعم ي ارلا عضو هيف يأرلا يف ب 2ك

 3 يات نأ ترودام اذان ك5 عتادولا ىلع نيمأ

 نك 0 نا نةمو * اعد تدرأ اذا مدنو 2

 2 هل تاقف ًاعدق ةماعلا ناك م أ كلن ءانغلا اذه رمتأ لاقو كد>ضذي ودو وره ىلع لبقأف لاق

 1 ع ءاراوودك قدا! اذهيف 1 عيمجا يفوأ هدحو اذهىفأ لاقف للا كننعأ دك

 دعنا 3 م قايلاب

 نه لك مانا للد ل طا اسحا ت !
 هدشنا مث هل حاصت كارا يناف اذه يف كانحتما جلا ىلع انمزع اذا هل لاقف

 نح نقع ان يرانا سانقلا قالا د: لك تنلر

 ش لاقت دس ءاراام لاق
 ينع روزاف نامزلا جه فاخ «© نكلو قيفشلا حصانلا وهو

 ن؛:.ايصلا ينو يصال_لا ىف # فريفخ حازاا دنع فيرظو

 ندتم الو الال الول_.ال #* اًهدص توفذحوا تدعا فك

 ينم ملام تاهرتلاب كن» *يضذرا !سنالاومار " الادعب ترص

 « ٠ ين لنهتت>اليبر لاو الو كب >ألو يفعإ 3#

 ند 5 "نع نزلو *« اللا تيخرالت 6 انا

 .ء يط دي> ىف ي رح توق # اياب لصف ردلاك ىئردحف

 ا اهلثم لاف ىنكح دا * اذه هل لاف مهرد فال ةسم هل صماق

 ينادح لاك ا 332 ي *ديح لاق نب هرد فآلا ةريشنإ فرضناف

 كظ 0 32 5 فلا ناك رات ىلع ةريطال تلاننم لاق ور نإ لع

 كدنع ترك الكيذ الول هللا وما لاقف راما لك غاب كمحيو راما هل لاقف ذِينلا

 دس ورح لوقي علا 2

 لبيس تامملا لق امون ةر لا ةحاتب ةركش 'ىلا له

 لطكالا هقوف:نساّرلاو ةقد# نقلا ةفك يف ناحشلا ناو

 (رشع نماث كا فاعألا كك
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 باو مشاه نه ما ريس « بختم ريخ هللا ةفيلخ

 سكك فلاوس يف هؤابا * اهراون دفق هللا ةفالخ

 بقحلا يف ءاسالا متاخ ع نإ ةنو وسع مكنود هل يمن

 برعلا ماعد منا مدقالا فرشلائاوذ نه ىرذلا نبااب

 هيلا ب رقي مذا هيلا ءاساوانب ند دقلهللاو 2 الحر ل مال حر كلذىف هيلعامو نوما

 نينسحلا ) ينريخأ ( مهرد الا ينط ك1 نسعأو ىنامحو ىلع علخن يناعدمث رجا بارع الا

 وبا يل لاقلاق هبان ع يمحربلا ل.شلاوا ينادح لأق هيورهم نب م.اقلا نيد#م ىنثدح لاق ىلع

 يلوق تلصوو ير د عاشفهب كك رعشلوأ يميتلاد#م

 ائىإ

 هك وص

 3 ماهءسم بحع # مانملا يف فيط فاط

 مارح مارح نس. « اتق ناكام“ نكي مل

 ملكك للا ىف هو « اناوفالا7 نكت

 قادص هللاَقف رشا لئاق نع هل ام ديشرلا هن ينغو ان قدسا ام عنصف لاقف قدحسال ءانغلا

 هل تيعد ىذذلا بيلا نع تلآسف روضحلاب ترماو تيلطف يميتلا فرع فيرظ عاش يل

 يل سعأف اهابا هتدشن اف هيلا تلدو نوره اهب تحدم ةديصق هتلعجو رعشلا تممتاف هتفرعف
 ( ىتربخا ) يرعش نودي أ ماو ةبوذب هيلا لذ دب نم ةل يف ترصو مهردفلا نيئالشب

 ىلدوملامهاربانب بايط ى# ينادح لاق ق>سا نبدامح انثدح لاق صهزالا ىلا ديزم نبدحم

 ك.عطايت> لخدا لاقف قدحسا كيخاب اموي تزتجا لاق ىعاشلا حتا دحموبا ينثدح لاق

 ءاوشو ابيكم ام ينمعطأف هيلا تلخدف افرص ءانغ كينغاو افرص انارش كيقساو افرص اماعط
 الغر هدح وق انغو افرمد اقع ابا رس يناقساو اززريه ادراب أراح

 توذيديدحلا داك اذااديدح #* اهرح تاس ي.ءاقنا نأ ولو

 بودج بودحلا ماعيف ناكل نإ ائاكو ند تقلطأ يع ناولو

 بيغت نيح سءثلاءارويسهاو * امود سءشلاعلطت ىحاسن أولو

 بيرقل املا يبلقل تلقو * ىونلا امعيرتناي فن تثدحل

 قدحسا نب دامح انثدح لاق ةظحح ( ىنريخا ) ناركس هتدب نم تاه ىتح يلاح كلت لزت 3

 85 انتم هند نيب فقاو ىعبتلا دع وبا اذاو ةدعسم نب نم ىلع اموب تلك لاق هببأ نع

 انئيب امي هملعل هتثثع نا هركف ابتاع ىم.تلا ىلع ناكو ينينعي دخت ىنا يلا كاذ لاقف داشنالايف
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 2 ةناح يف نوررمشي ةصيق هل لاش هل ناو ناح.:ا

 هلثم قوشتيو كلذ ركذب

 واووخاو يملا ناكلاق قدما ن ءنافه ينأن 32 صهاط ندم 0 هيلا | هم تي>وو

 ىمتلا لاقف دغ نم اوفرصناو اور
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 ليكم ص أن 0 ةرظم د هيحانب 5 ىلا له

 ليطكا هقوف ةسارلاو هل ءا# رهلا ةفك يف ناحيتلا وباو

 1 فو لاق ه- ف نتفب خرق طش | قذ ب هناك رارعو

 نعاناوث رائد قالا ةريشع ةزئا#ك بوبا نب هللادعل نيمالادت ا ةيأاعلا نأ ع ءانيعلا

 وبأ اتيدحت لاق لعن نسحلا (ينربخأ) يلطسولاب لمر ثعشالا د انفلاو ىعي ل رعشلا

 اهانأ هعاشا دعا لاقو ة هرمج !اب ةعيضام ىرتشاف ها ضع

 هنا 5 | نو السر »2 هيل تدهو ع ا كم يبا

 0 ّش

 1 ب »7 :

 4 ههيلال محا عيبرلا نبااي #* لفل | ني> كهحو نسف

 لاقو افلا نيس هاطعاف هباعدف تا ةئاميلا لمح سايعابيى فاح لضفلل لاقف نيمالا اهب ىنغف

 يانع ءانشلا زنا ومدحت لاق نسللا»: ينرتسا) ان ديأ تحسنا ادالع كرش الإ

 هدشن اقديع مولايف عد عب رلا انب لضفلا 0 5

 ميل يم نيامر ءال ايح ثيغو »+ عير عيرلا لا ا الا

 تاسالاو ,ثرد فالا ةرمسعلا هل ع أ

 عيقر دانعلا قوف جرد مط »# ل ع ؛ رلا لل ادبام اذا

 لانس لضذفلل اومظع ناو # ةدإ لكىف فا مالا م كل قل م

 5 لاق

 لاقف ين« يمدتلا
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 عضاوت: هدنغ ليلج لكو * ةهفر هللا هداز امل عض

 مالاس نب ده نع يدوااقحسأ ين :' ددح لاق مدعم ا 0 ن ىلع را ةظحح يدع

 0 همس نيسمحو ثالاأث نا نأ اذاف ين-يف تا رظن دقيفا اسمن ةبيتكى ا جاجحلا ب

 وأ اذه يع ل بيرقل ةئنس نيسم> لهم مىلا راسدق ع ناوما ءةدلتنأو

 نبع 0 و نر تفاذو * مييفتنا يذلا نرقلا بهذاذا

 بدر أ هدرو ند هلم ىلا + ةجحح نإ نمت راسدقأماناو

 ”دح لاف هال ينأ نبدحأ يف خدح لاق ئكء ندخل
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 نب دخ لاقديز نع ةماعد ا

 هدنعو هيف احدمو نوفل ف ادم هيدشن ف لهس نب نسحلا ىلع تلخد لاك و تلا

 عواخلا د يف لوه يذلا ريم لا هيأ هللاواذه رهاط هللاقف نيسحلا نبرهاط

 برك ن< ليدي احور لعل نإ برا يلع ةركس ند دا

 1 عل اج ول هل دل جا ا وو تو يو يو سمسا 2 رج 700707 رم ل سس حصا تحس و
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 بنيح تابسشلاو :باّبسلا قابو. * بيع كانأ نأ مل نبا تعزج
 لغفلا ين سابعلا ىخالو لو نع هلل كتّترهو دق لاق اهنم عرفو اهايا ةدعنأ املف لاق

 دن نوع ينثدح لاق ىح نب دمحم ( نود ( مهرد ولالا كال ترمأو لهس نب

 نبمالا تدقنا لاق ىعاشلا يميتلا دم يأ نع بئاكلا دمع نب دابع ينثدح لاق يدنكلا
 1 هلوق 51 كو ام لو ارمم

 برك نم لن.دياح ور لعل 0# رط ىلع . نك نم دال

 مهرد فلأ ةنام ىلع اهنم ينوحلاص مهرد تلي ءامب ىل صماف لاق ءانغلا يف ةروك ذملا تاسبالا

 نيسح ينثدحو لاق مجمل يي نب دمحم ىنثدح لاق ةمادق نب رفعح ( 0 ( رعأ هللاو

 أ/ لاقف ةفالخلا ىلوام لوأ نيمالا دع ىلع تاخد ئملا دخت َّوبأ ىل لاق لاق كاحضلا نبا
 درر نب دلولاف لعمشا نب حعيرط لوق لثم يف لبق هنأ تددو ىمي

 جشل يف واا كقارعال ينوط -»# اه ه ك.عرفل ىنوط

 دغ نك هفكلا تلو 5 نيئمؤملا 0 أ كلذ لوقأ نأ تاقف هئم كلذب 0 هللاو ينناف

 يندرصق هيدشناف

 كك ن٠ ليدي احور لعل نإ براط ىلع 2 ندد ديال

 ىلوكىلا تح َّى

 بسنلا يف روصنملامامالا ىلا ان نابري ني_عرش ل ا

 لضفلا ىلا تفتلا مث نادعسلاك الو يعمم ىلق اك ةقككلاو تي ازد يمجاي ىل لاق مت مسبتف

 3 1 - أ كاذب لضفلا ت تيلاط تحرر ا و يدع ساي *لاَقف ذل هقر َر هل ل يفايحب لاف أ نا
 عبك و (ينربخأ) مهرد فلآ نا لع يناطاصمث كقروز العام انل نبأ م نوحي تنأ لاقف

 سعاشلا ىميتلا يناناف ب < نب لضفلا بابىلع ت :ك لاقي ي ”دح لاق قحسا نبا ىنثدح لاق

 ىنالم رشلا "تفرح من ابف تكاتف لخفلا ىلإ ايلضوأ نا يناسو ساطرق يف ةديصقن

 تاقف كريغ ىلا اهمفدأ نأ يف تمام حاج تففخحت نا نا كافك امأ ىل لاقو .دحم وبأ بضفف

 بابلاب اهحاصو ةيدهيم٠ هلت نان الف ليغفلا ىلآت اد مث ساطرقلا نم كلريخ انآ هل

 تاقف نآلا عد لاقف اهمتاظفُح باىلا ىلع ىلا اهعفد ةعاسلا ت تلق اهلظفح فكك لاقف ندضناو

 د ل لش كرف ند انج 0 لاقف هريخاف ةصقلا نع هلاسف لخداف هلذداف هل

 ت01 اقف لحنا ةحاج يف ذخ تاقف ىميألا جرخ مث ناسحعتسالاب اهعي أ تلتعو هنانبا

 ترمض> افاهب سماف اهلحمف اهنلقأ اذا امأ 3 تلقذ مهرد فال | ةس.ؤي هل ترما دقف هب تينع

 تغلب ام تانعالا ىف كب غلبأ اال لاق هن هنأوف تاق من لاق نم ىايا كتانعال خلا هل تاقف

 فال الا ةسمخلا ىلا ات. مضت مهرد فال | ةنالثب يماف تّئشام تاهف تاقف يدملا يف ىعاشلاب
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 دومعا|يهوواهبانطأ تهو « امل مالسالا ةبق ككتت
 ديصقلا دسك دقو ابشن هل *© رهد قد مل عاش ككسيو

 دون ةلكضس لك و بوس »# طخ 1ك 12
 ديجتلا لطيلا هفن ةليحم # اياعت اذا سلا يمحي نمو
 ديرط وأ ةسيمال سرق”»# يح كك دين كلو ل

 هونج هل نهو هب نكذف * اياخلا نأ هل بِ ملأ
 دوقواط بش برهام اذا # هنع ندحي نهو هل ندصق

 دوس ال كل هود لكك جلع فر اذ و ثا ةكط ازا ى رعت
 ا هعومد نماهالملةج ركس هيد 0 تناك ول يت>هيف عست ا ءاكب ديشرلا وره ىف لاق

 نيمالا دمحم مداخ رثوكجرخ لاق رمع نب دمحم انثدح لاق ءانيعلا وبا انثدح لاق ىحي نب دمحم

 دلا حسع لء>و هب هءاح امل دمحم دوق ىكإ ساحف ههحو يف ةمحر هتباصاف بركلا يربا

 لاقو هه>و نع
 ءوررتخ لحا نءوا # ينديع ةرق أوبرض

 وقر ِآ سانأ ن ما يداقل هللا 1

 ةعاسلالاقف ءارعشلا نم انههنم عسسبرلا نب لضفال لاقف هتاوب يف تايبالا يف ادايز دار و لاق
 اهزحالاقو نيتكانيذه دم ا ا اءلف هب ىلع لاقف 4 كون نب هللادع تار

 اندلا هيف # هيش را نملام لاَقف

 6-5000 كر

 هودسح ميباعل#_ذفلاد نانا

 ها كلملاب مل # اَقلا كح دقام لثم

 تلم رهظلا ىلع ءاحناف ترظن الا سانعاي كيلع ىتاحاندرأ ام ريخهللاو اذه تنسحأ دمت لآقف
 دم( لاق ) مهاردلغبأ ةثالث هل ترقوأف هنالم قروز يف ءاج ناك ناو مهارد هرهظ لامحا
 نيمالا دمع لتق ا لاق سرردا نب دمع ينئدح لاق يزئعلا لياع نب ندحلا ينادخ ىحي نإ

 ةلاراو ليس نب لضفلا ىلا راخف هل اند أ, يف هحدتماو ن ومأملا ىلا يميتلا دم وبأ جرخ

 يمعاب هنأ نما م لاق هيلع 1 املف نوال لا 1 0 هَ دما

 2 كلما م #* اقلاد_حدقام لثم

 نينمؤملا ريمأب وذا يدا ان لب ىميتلا لاَقف

 82 لل تا دح قوكالا 8
 هودك أ اعدق اون * اك يذلا دهعلا اوذشت

 3 يصوأ يذلا « ا هللاعي ملا #

 وا هحدتما هل ةديصق هع م

 م 1 د مج ل هت 7 م د متت:



 6و

 دسآلا َدَح يف ةرثلا بلطتا « لغو لضفلا ةرغ اودآْز دق
 كنف 5 حاصي هبو # هب يذدخام عفدي كمه

 05 ل ردا اذه 2 قدحسال

5-3 
 تم وص

 ددق رحطاب جزع ادبو 2 كشف ىو ل دكا فصو

 0 يدنع هل دعبأل وو # ههحو ىندلع لدما هلام

 ا نب ىحي نب اير 5 هفو 3 ليش - هيف هلو روع لا لمر ف.ةذخ قدشال ءانغلاو رعشلا

 لم رلا فيفخو 5 جزا ذالك ا ءلا لاق ءريغو ياش هلا نعرصتبلا 1 ذا

 لاق ل( قرأ نيتيبلا 00 داصف يوهم نأ دنسلا بنا ل مدلل 2 ىف ىلا

 ملا ىحي نب ىلع ن

 ةيواراادمم ىنثدح لاق ناءوط نب هللا دبع نب دمحم ينثدح لاق دعس ينأ ن , هللا دبع انثدح

 يندشنأ امون دنشرلا ىل لاق لاق دشرلا 0 2 رش ناكو قذيلا هل لاش ىذلا

 اهف لوقي ىلا ةدئاز نب نءم يف ةصفح يبأ نإ نو نص هس سع

 ا ا ا 1 ا نا عسا وب نمش
 الابخلا هب ودعلا ندد *« دعم تناك يذلا لحل و

 اليز هب ديرلال اماقم « نعم دعب ةماعلا انقأ

 الا 6 كارلا نقد دنرد6 نك دنس نهدي نياك
 ]0 لبر نإ ديرب ةبمرس يف ىعشلا ينوم ىلإ ةديمق يندقنأ ىلداق مناهايا هتدشنأف لاق |
 هندشناف هذه. ن. ىلا بحأ هللاو 1

 كلا اللا ع نكح هدير عدوا هنأ قدح

 ل الا نك فاتح هر م تعلق فكو تحن نديرشا
 ديال كو ضرالل اق «# ىدوا مالالاو دجلا يعاحا

 نالوا تاك لهوا هاد © كلام. مالسالا ير لع لمات

 دوبللا ليلا نعتعضو لهو * رازأ ىنب فويس تميش لهو
 دوع ريخ# للهو امردب

 دحقمملا تلما 7 ضوقتو ىلب

 ديلتلا بسحلاو دولا فيرط

 د1 اد ايس كناع

 نزم راَشَع دالنلا قت لهو

 راز هعرصمل تده اما

 هن لح ذا هحخرض لو

 ىلع كفتان هللاو امأ 2 د ةفقستنزن ن1 كراج فم ير
 موق مثل جربو 0 ناو

 ثول نرتح ديزي دعن |

 دوم بسد يذ عم 2 سلف

 دود اط ناصت 0 اعومد 2 لا ا ااا ا
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 5 هيسنو يعيتلا رابخا

 ١) حاطتلا نبا كلذ كد لس يذب ىلإوم مث منا يب ىلود دمحم أ ينكيو بوبأ نب هللا دبع وه ْ

 ءارعش نم امو ةفوكلا لأ . م اهو ارعاش ناك اهالكو ناح.ا و هل لاش أ هل ناكو اف

 | قساهنباو يلصولا ميهار .ال ًايدصناكو رمخلل نيئاصولا ناحل ءاعاخلا دحأ ةيسابعلا ةلودلا |[!
 تام تح هيلا يلم كن مادي نم نإ ديزي نيب لصتأو مهحدمو ةكما ريلاب لصتا ع ” |ىط اعدبو ا

 لو يذلا وهو ها 2

 لقنقلاو ساطلاو ساكلاب س# للا مويرعا نم 0

 والا كوالا بهذبو « انهت 5 كا

 لقعن مل ركسلا نم 0 * اععلاذالص تفاوت نأ ىلا

 لهجي الف مادملا قحو * سريمحاقحفرعناك نف

 لساسلا ىلع ءارم ج.م # ةحزم انني ترح ناامو
 لئاقلا وهو أ

 كج يحيرض يف ياظع يداوب * ىرب وأ حارلا ب رط نع يبا نأ و

 ديك ”تاشلإ عا سا ت دكاو اهب اذ نإ تارا ىف ىلابش تح ٍْ

 يمبتلا دمحم ء لاق وركن د نع ءانعلا وبأ يف *دح لاق ىلوصلا يبي نب دمه (ىفر 0 1

 0 ن دج نع رام نإ هللا دسع نب 1-1 (ينربخأ) مك يف يلوم 0 نب هللا دبع همسا ا

 || نسلا ثيدح وهو تامو ناي> هل لاقي 0 3 تال ناك لبعد لاق لاق حارجلا نبا

 : ةكرشلا 7 هسشربإ لاقو 1 عزذ

 اساملا كب امح | نم كداؤن حئماف « اسانلا كرب " ام نانحم ىدوا

 اسارلاو ىلقلا داوس ىنمنيصا # هل ندصق ذأ اياثملا هتمر امل

 اناثال نإح ا دا سال + اورضحذا داوعلا ىللوقيذاو
 اساطرق ليال يف هتاس ناخا * 5 كم لئلا مو عا

 رصنبلا يرحت يف قلطم لمر هنو يداولا مكح تايبالا هذه نم عبارلاو لوالا ىف ينغ
 ةكصقلا هذه لوا قححسأ رك

 اسانكم ريدا ىل كتدهع امو © ا 1 ت2 دقل دنهريداب

 دبع نب د6# نب نوره ينثدح لاق يااوملا رمدأ نإ 0 قرح هرعش نه ةر وشم يو

 # هدصق يوم نا دصلا فدو * تاقلاق كك : ء قدسا نب دام نثدح لاقت ايزلا ىلا

 للان ازكفم فارق لا لع لخدف همامت 1 لال كعك 5ف تاحأ م
 تاَقف ا م # دحف رحطاب حزع ادبو * لاقث ا ثدةصقام

 نى دنع هل دمسال وهو * ههجو ينع لدعي هلام

 اقف عيبرلا نب لضفلا حدم ىلا تجرخو
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 علوم رئاخذلاب املا ممسو © ةملم لكل ًارخذ هتددعأو
 سدقلا وما الو هللاو ال هب قاحالا يف عمطأ ال انأو م دقل هللاو امأ هللاو تقدص لاف ْ

 دمحأ انئدح لاق يم ( ينربخأ ) ةديصقلا هذه يف هبراقي نأ عمطب ناكام هداز أو هبلط ول ١

 لج نب.للع لوق نومأملا غلب ام لاق ينارفعرلا. برح ينأ نبا ين ينئدح لاق ىهاط يبأ نإ |
 فاد يبآل

 هريضضح ىلا هيداب نيب .* ب ع نم ض رالا يف نملك

 هرختفم موي امستكي * ةمركحم كنم ريعتسم

 لصتا امافل.-لاب ناك هنا كلذو هيلعردَس لف بلطف ناك ثيح هولطالاقو كلذ نم بضغ |

 ايو ةرررطا نه تروق هيلطا ىف قافاالا ىلا اورتك اوناك دقو هزي زلا ىلا تره ريخلا هب"
 تناءاتخالا نبااي هل لاق هيلا راص اءاف نومأملا ىلا هولمو هؤذذأف هب اورفظف مأشلا طسوتو
 0 ماقال لئاقلا

 * هريضح ىلا هيداب نيب * برع نم ضرآلا قرد لك

 هرختفم موب متع ا ةم م كام 0223

 هللانال د>ا مكب ساقرال تيب لها متا نينمؤملا ريءااي هل لاقف هنم مراكملا ريعتسي نم انتاعج

 هنارقاو مماقلا لاكشا م.اقلايف يلقب تينع امناو هسفنل «راتحاو هقاخ ىلع كلضفنعو لح

 لاق ىلع نب 0 ( ينريخا ) هافق نم هناسل اولس لكلا نع ادحا تينثتساام هللاو لاَقف

 لتحت ن يلع هيلع لحدا ل ومأملا نا ننف يبا نبدا ينأدحو لاق ىو ن دمع ا دج

 ًاشيرق كلذ يف كلاخداو اهلك برعلا ىلع فلد ابا كليضفل كءد لحتسا تسل ينا هل لاق
 كرفكو كرءش يف كلوقب هلحت_ا ينكلو هترتعو سو هلاعاما" ني شا ل5 للا كر
 هيف تكرشا ىذلا لوقلا لوقت ثدح

 لاح ىلا لاح نم ىهدلاللةنتو * اهزم٠ مايالا لزم يذلا تنا

 لاحاو قازراب تيضق الا #* دحاىلافرط يدمتددمامو

 اولس راهقلا دحاولا كللملا لحو زع هللا الا دحا كلذ ىلع ردقيام همأ رظب صاماي 0

 كتسدوص ال
 بك نم للذي اوَو نعل "© ”بيرط لع ةزركش نم دنال

 بودأ وهو # برك نم 100 لعل * يوريو

 بهذ ىلعْواْول ن؛كحضت * ةفاص ءاه_ص اسينطامف

 باو مشاه نم ما ريل * بختنم تنا هللا ةفيلخ

 نستزلايف روصتلاءامالا نم © امهعرف تنانلصأب رك ١
 ءايعلا مظنل اهفو ور نع رصنملاب لوا ل_ق* فيفخ مالس نب ملسل ءانفلاو يميتلل رعشلا

 قاما عملا حاير فسح
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 ) ىنادح 0 هريغ ةقدصلل جرح ىح راثإ دلا فاألا كلذ هطعأ لاقو 5 2 ل ىلا تفلا لاق

 لاق ي- موطلادب 22- كي ملاس ن 35 3 حش وبا ىنادح لاق لك ا ا بوقعل ىف نب لح لاق 0

 هاقحو هيلع بضع ناك دقو تلد يبا ىلا 0 نقشات وطلا دم كا ةليج 2 ىلع 8

 ةلح نب قعو أهدي ثيدحلا لصتاو هبا او هر ُّ هلاسو ا 2 يبا ىلا كيم 57

 تكف كل لوؤاام تك | لاقوادماح للا لح نع لمان - 2
 بحت رار نع سيل راف * احرطم رادلا باب نكرت ال

 دكا كفو رعم كَ ع تلا *# تيس الو انئح عفاش اللب ايه

 ةيورهم نب امدح لاق لع نب نسا ( يرخا ) هلكوو هع ىشرو ةلاكلا 11
 يسوطلا ديمح ىلع تلخد لاق ورا دعس وبا ىثدح لاق ناورم نب د ىندح لاق

 هلي 3 نسحا لاق الإ تدس ار كك 2 روض لدحر هيدب نيد واهب هحدم ةديصق كلنا

 مأق تدحرذ املف ةردرب دي 3 صاق ريمالا اهعا نسحا هوبا هل هلإ ند هنو نس هللا

 ريمالا ىدي نيب هتيار ىذلا فوذكملا اذه نم الوا ينوفرع ما ؟تلقف نوباوبلا ىلإ
 لع :ترسج امل ةلج نب لع هنا )تدلع ولو اقع تمضقراف كوكتلا هل نى لع ارا
 لاق هنو رود 21 مساقلا 3 9 ا لاو ىلع قر نسما ) فيا ( هنا نيد داشنالا

 نب ىلع هياع 25 ثالذ نول مواعلا ديمح م اك لاق حملا ندع نرد ل

 لد ينأ يف هلوق دعب يف ل يش يو لاقف هب ه> دم 0-0 هم عمسف ةلي>

 و 2 هه نيد * فاد وبأ ايندلا اما

 ا ىلع اندلا تاو د فاد أ ىلو اداف

 كلذ ىلع ردق نأ اذه هل ًاريظن ينادجيف فاد يلأ يف هلاقام لثم يف لوقي نا هلاوحأ نسحا

 فادبابا ه>-دم نم 0 3 ةككدم ناك ناف 42: عا نأ نيب هوريخل هنع ريش مو

 كلذب هوربشل اذو اذه ند هيفعأو هلقأ نأ نيدو هنا |! تقطف أ هقنع تب رض الإو هتلصو

 ل نأ يف هتلقام دعب يف ل وش 3 كلاشَع ى هل لاقف يسوالا ادرج حدم م + ةلاقالا راتذاف

 هدشن اف تاه لاق كلذ نم اري> كيف تاق دق لاقف

 دمع 0 0 كلر

 لقدف 17 اديمح كتينلرص يندشنأ هل تاقف هتيقلف ةل..> نب ىلع هانرث ىتوطلا ديح

 عزوت و حامرلا فارطأب داذت « تدغ اذا ايارسال ديمح ءاعن 5 :

 هتغاب امو هّتسراق دقو نسحلا ايان وجم يذلا ودنا ىلع بهذام هلاقف اهرذا ىلع ىلا قى

 ماذيهلا ابا هتيئسعيف يميزخلا لوق تدرأ تلقف وه امو لاذ

 ( -رمع نما 2 ناغألا - 180
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 000011 1 11 اا0ا0ا0ا0ااأ | | 1 ز]1]1]1 1 1 ]1 1 1]1]1|1 ]1 1 1 ] ز]ذ ذي م

 هربا لا دلا كلور فلم "ونا ىلوراذاف

 تددناف هيلايلاصيإب صماق همعممس ىتلص وناف اذه نم نس>|كيف تاق يذلاهللق بحاحللت اقف

 هيف ىلوق

 ماسجلا هيدانأو « ديح ايندلا امنا
 مالاسلااي دلا ىلعف# ديمح ىو اذاف

 امفلوقا ياا يف ديصقب هتئح مْ ييَقيشع ر حد ف اعرف رانيد يفأاعإ 3 صاف

 نسانلا ن ا * ماغ او ىتت ةلجد

 ةلي> نب ىلع يخأنإ ىنثدح لاق ب رطلا نبدمحأ يف 9-05 لاق ى 7 06 ك1 رانيد يت جاع ىلصمأف

 اأو هيلع تيضغم 70 هلت اكو ة 0 ةيراح يوه ناك ادع همحنا اًضيأ

 اهف لاَقف هنع

 فرعتو يدع هول اع لد د م | هولا 0 ل ص

 تيس اك قبر ا نهو * ََك قرا امقطعتساام نبأ

 كر يف سانلاهب *يممامحبقأ امون انك اذن لاق ةمش نب نم 0 دح لاق رمهل نإ تليح ( ينربخا)

 هسفنل ةلمحح نب لعاب دشناف فيضلا ةعاضاوةفايضلا

 نايديدال منت ال اولقو « عاش ىلع نايديدلا اوماقأ

 نانا لك نايلاب قدض هل دون نو امحم تشنا نآف
 ناذا زب. ةذاعلا_ نوت ايوأ# اًسرك فاضالاة شحن معا

 0 8 ىناد> لاق 0 00 0 ىنن دح لاق 0 ( ينري>ا )

 1 كك 0 هل لاق 0 هيلع 0 1 هنا 0 هذه ك0 ا رائد فا هيف

 لاق رهشلا اذه ٠ نءموب ل يفأب ,اقت ىنايدب ىنائح هبعندأ و لاقف با. 5 ةليح نبا

 هلوق هك 1 هل ديد اسأ امان يدشن 1 لاقلوقلا كد دي هنأ

 اطايع عابسلا ةلئاخ تنمض * هشيجةونغزافدايح يدرح ١

 هلوق هدشنا متين لخدف هلاونذتا نسا لاقف

 ىماه نيفتعملا. ىلع ثرغ * ادي مئاف ابا نا *

 ماظعلا ةمخا مدنا و * ىلاوعل ضرالا عناماي

 مامذ يف ”كنم نكي مل نم. * ذاعم يف ءوسلا نم 5
 ان يعامأ هّئمدش الا ن افصو كيف تدمع امو

 مالكلا ةده تعاعقناو * ىللاعملا كب تهانت دقف

 ماع كفل صهدلا لع ينماو 7 أرهش لَو ري دحأ

 ماج 52ج قم ممم 222ج سس 2 272م7 ع سا ام تع مم 2 22 و ص ص دج ا ب حس
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 نايقلا ىديا سؤكلا يطمو * مورك ءامي يرن سؤكو

 نامدللا نامدحلا ثنو ماشتحا لك تبع راقع نه

 ناثداسملا هرجيام تحال ها لجو لاعبا ىدلا تفاو
 نا 1| ند 5 ديححم انكررهدلا ىلع رهظ : سم سسح

 نايتفلا 1 نه هارثو نا مراكملا يناس كلم

 ناسللا :ركشل ةلاوتماو لس #© ايلاو وجل ةاحار تفاح

 * كمعوه دايسعلا ىلع 1

 نا ني ءامدلاو هذي ةن الا ل ىد "ل يحيذا

 د

* 

+« 

+« 

 ناتفلا ةدع عن :اهءا 08# ناسا

*« 

*« 

*« 

 نإ

 ناطدو وب هل ِترقأو

 نار_حفت ثيغلاب هادبو ةيقنعم ىلا قرمش» هسه>و

 ناعط ا كَ >> فرع 5 » مه ةيمولا ناب سهدلا لمح

 ناقفاخلا هيرح صأ نع 1 #2 تر ا راس -طداف

 تقال قاض دعا لإ ونل هز زهام اذ و *

 0 بيسلاب يغش انو 0 ماقأ اذا تددح ثا 6ع

 0-0 ي ردحام تدللو ر #* هدلا ىلع تم 5 0 اأأي

 نا رجو لكك تباصأ ند ان اياثملا كندش 3 اذا يبلانا

 ناوضللا امر ند ره ب اما دك كلل
 تامكرلا تاوح تانئماض » قاتع قوف تاحاملا انامحو

 انتدز دقف رطفال هذهو انفف>و و ١ وصال تناك كل“ 0 و 7 رد فالآ : 6 هل 1

 ا ىوه 0 حضو هبو يمعأ 1 1 ضررا انراح 0 را لاق ك وكملا

 ور مع كإذب ينأدح حضولان 4 هباموههحو حد و ىلع اما 2 2 ةسعاش ة هش رظ ا

 يت>اوسشت ند 8 امونهيراز 2 ةيراخلا هذهنا كوكملا ىنثدحو ور لاق طح الا ر*ي نبا

 1 ىلوقيف تينع كاذولاق اهضتفا
 0 ش * اشر ند تردهأ مدو

 ا كد 37-5 8 :- 0 2 للف عضبلا مد مدل نعل تكل انأ مع عدم أ دع كل يشو

 دعا ىل 350 يد يأ هل اولوق لاقو ىل ند نا ينأ هب هيلع ىل نذؤتسا اءلف اهب هتحدم يتلا

 ل6 يأ ف كلوق

 يا

 هرمضتح وهاد. نيد ** ل 9 ايندلا اما

 لس و



0 

 ل1 ملا لك دش هلسأا ىلا قاتشا هماقم لاط انيلق دنع ستي هربجاكو مهي نأ هلأسف

 لزغلاو ووللا ىذتناو #  ايصلا ةدسم تضقناو

 ا ل

 للطلاو عدرلا ىلعال * ادب ذا بيشال كباف

 لصتاف كلملا ىرع ريخم_مالل هللا لصو

 »ب لودلاةلامفاون * املا ”ةموع ' كلم
 ليلا تراغلا ترض «# ءدحع  ىورتك

 رولا اي 6 عع نط لاو
 لود ةماسالا - * امالا يوم قالك

 لف_قلاب داح ىنغلاب * ىل داح نيح هيا
 الولع نمل( قرح ) هل نذأو هتلط لز حاو انشحوت نأ الا تيبأ 6-10 لاق

 كوكعلا ةلج نب ىلع لد لاق ىسودلا ةلثاو وبأ ”دح لاق هاط 55 دمحأ ىف

 هدشناف ناضمر رهش نم موب لوأ قل 0 1

 ءاقدلا نف ةعتمو ديل * ازوف موصلا لذ دمةللا لمح

 ءايهصلاو نامدنلا .قارفو * ءارقل عيبرلا روش وهف

 دالكلا "لاول" اطقم اهزد © اع ن 0 ماسلا الاو
 ءاسملاب مهحيص نوجحرب ع ىلع يءادنلا 9 أكو

 ءانغلب افحاصم اوضاعتساو * ضعب ةرازز مهضعإ يوط دق

 ءانحالا- لع يط ا هدي لثم ناوادشح الوش

 11 نع ىوقلا هذا اص نال نفت ةضانلا روطأ هدر
 ءايشلا را نوال ا: لكتم 16 ءاند .٠ ةاسلا يأن كلل
 #* نرالا ىف سانلا عطم هللا هغاص

 لاوش يان هيلا لذد مْ كموص ةئش ىلع همهم نغتسا لاقومهرد نال هيف هل سه اف لاق

 ا

 نالداعلا . ةلوٌشام اكراو * ناندلا قام وفصن قاللع

 4 نيديدلا نعال كف نع نلا هج "م عب 5 اق و اذ . 5 2 فل 4 5 ع_2>ح د 0 مسا

 2 وأ ىلدوملا قر م + 5 ا عماسم ىف ايقلاو

 0 0 يدعأو نفادكوعلا لينا 6 اناثأ دق



059 

 0 ءام ند سانلا روصو ن 3 0 د2 ند هللا 0

 21 لاقف 5 2 "لاق 0 ىلعاي تاه 1 0 5 نأ ىلا 1 ةلمح نب ىلع لذ د

 داكن اذ را 820 نم دوجأ لاق نم مف

 تكاد اا كشف كيد 0 6 اع ك راى زرالا نهىرج جأهللا

 فشملو يطع اكو اذ َىَد #* ةقصاع حرلاو فادوبأ يطعا

 ةذغن اق كتمام تاه هل لاتذ هيلا لذد ةدم دع ناك املف مهرد فالا ةرسشعل هل سف لاق

 ل طب ىف ةلاسر *# مساق ىلإ توكملا كلك ند

 نيه كحل 00 مشل ا يف هتادتبا نم ريطت دق ناكو مهرذ قلاب هل أ لاق

 2 لا توملا كالم 1 تك ند انعامرا ر ادقملا اذه اهم , غلب لاَقؤ ريمالا ام | كاياطع

 ملل الب َح ىنادح 0 كا قارم ندع (يلبخأ)

 ا د 2 5 0 ىدع 3 هال لاق يش امو تاق ة>اح كليا ل

 هنم ىلا مدقتي ١ الحر د تل ل تاقف ديرا م ىد ينءاح 15 تل دق لاف عاش

 ضف مويلا ىناهم ءآف من تاق ءاضقلاب يلم قىلاف ىنض ذره لاقف ينظفح مر> ىلا هلالو اا

 هتدشنأف هيلع تودغو

 ةديتخلا ند انتحاراف ا نإ تعم ةدسا يدع نب منيب

 5 مو صقن مل ساتلا ر عام # هل ءاقيلا دم ولف ايدع ددعأ

 دحعلاب كاكا هح وال ه هولتا »* دقو نادملاد عيب ءادف ىلا

 ىدعلل اصأ 50 هوذثلعو * ميرا نع اهرك راازأ قَح

 د ىلا: ى + امو تو اذا * ةدطفاف عا نس كا نبا

 دبع نب هللا دسع نب دايز نب دمت ل ثا ى ىلا جوزت دق مهلا ناكو لاق

 نأ هاد ارا لأ نيينرا الا ةباحأ ٠ نم ةعامج هعمو دايز نب ىحي < و>ا قراطأ نادلا

 ىعاشلا هيف لو يذلا وه نا دشرلا لاقف اعبي قرش
 بدنلاف نيعلال بق لادلامدقف * لع ىنب يف ايدع تيسن اذا

 ىف ند ةفو لا عا ند لجرل وه |ولاق هلو ند 0 اذهف لاق نع :هؤما 2 اب ىل ب اولاق

 ءوذخأف 5-5 قرف نأ دب ديزي 0 3 0 سم ةيلعل نب 2 0 ناد ث

 تب ىلع صخ- ب لاق نا 0 0 2 ينادح لاق 3 3 هلل ديع

 و للا هنذاتساو هتلص لز :>أف هددم دقو ناسارد نك ره اط نب هللا دبع ىلا ةليح



 )م٠١(

 عفدملا ليبسلا نباوىدنلا ه هادب # يب م ةاملاحور هدقف ىب

 00 ني تزرب اورودلاض .لاتقرافو

 عجم لبق ن ا نونع تمانو * ىركلا اطناكو نافعا ظّماو

 عرشمو لاهنهنم 'ئرصا لكل # هب يوث موي رادقم هنكلو
 عرفتم ا هعرف يعي لصالاو # دمدع "املا هللا بار دقو

 عمو سيلا لاغنا مسقت « ه_حامرو هفايسأ ىلع رغأ
 00 عرش ةعازااوي لكلا نءطو# ىدتلاهت>ا 10 نءعىوح

 أ ايساعسك ا يردلا د دحا| دقوام ردا 20 اهندو ل ا وطىلع هد صقأأ ده تا 0 اعاو

 د ىاسو# م اضآ فك اءاع !اىلا ظنا أ» ىرغالاد. مال أهم ىف رنيتالا ةسادن .صق ىفهلء> وهذاسف

 ا عضاولات>رشاةلطال ةهارك الولو اهساعم ضع اضي أىاطلا دحادقو#ّلما را عومدلا نش

 لاقر هاط ينأ كب دا اة لاق م ) تار ) هف ع ربصا دق كلذ 1 0 اذاو ةذوخألا

 لام ىد وطلا اد مح ك4 دم ىفهتغاب :ام دح اعدم ىف تغلب امةلدج نب لعل لج لاق لاقةلئاووبأ يف * لوح

 ىلا لمن سعاوأ »ع رسف زوربأ مون يفد .صق هل تر دها ينا هذ - لصو يلف او لفاالا كو
 لك

 | كلذ ل26 كا كعف د عمون يف ةديصق هلتيدهاو مهرد فلأ 0 قام ىلا لمشهل يدع ام

 كلذ فدل ةلدح نب ىلع لاةفهل دمر 5 مظعشج ىديع هوي ر د ا ةلثاو 31 لاق )

 بئاحسلاو ىدنلاودغ ماغ 3 2# ه ءو ني :ه وملا 0 ع

 تك اومال ايلعت سم هب لاا 0 كوم لكن عضرال | جا تقا اضو

 كك اوكلا تك رو ليل ةاوامس «# مهتوذ ضيالاو عقنلا ووش ناك

 بهاوللاب مهديع دي ناكو * موكسنبديع ديعلا لهال ناكف

 تساك سك يعالزدب ملو نيع # يدنلا نع جابت مل ديمح الولو

 : -حاص لضف بحاصا ف ماتعاالو# لئاس ناك 1 امدلا كلم ولو

 تئارتلابائقلا يحشت ةسسع ىلع «* ىدنلاب للا قرغتست ةكحضن هل
 ناكل افلا تهرمصو# بع ادراف عدلا مايأب ترهذ

 بنادت قوق باخ اهم ان مف * ' تلدعت ىد ص رالا لست ادعو

 نئافر لك داهإش اهم كنا © اهرطقذس ا مرا يتداب تان
 اف ىلاهتديصق زورينلاموي هلاهادهأ تلا ولاق

 نينلكو ديدحشس مانألا ىلع # هفرصت يرحم ىذلانام :ااتنأ

 نيحذمد |تامو تامركملاو »* تين دق مايالا تناك نكن م ول

 ضعب يف اهضعإ يري اهبوعك ناك تزد اذا يتلا ةيبعازاا حامرلا )١(



 )/ا٠٠١(

 الط اش يد فارع دعا
 دك دوكا ىلعو »# اع فاذا راص

 يفو ةهئادو رعشلا ردان ند ضو ةروبشلملا ةيزيعلا هن ليصل ار ) ىسوطلا دام تام الو (

 روزرز نب مساق هنا لاقيو سيبملا ينال هنا لاقي لوالا ليقثلا نم ءانغ ابلوأ

 عاشقمو تاب ال عم ءازع د يسالا فن اكىسالا كنعت!مدولو

 + عقوو تاعاح ناكل ماهس * اما كريغتس نعاع ز 0 *

 عضعذآ تاظر ملا نشزع داحأ# هناول د مح ف 0 انينسأ

 عسا ريصال قعمل 4 هككلو نإ اكل قانا 0 و

 عفدو دادإ كلل هبو هبا # تمرصت فيك مايالل ر ملأ

 عنف ضرالا هب تناكلبج ىلع د قيذضرالان ميو هلافكو

 عدجأوه ويدعم 6 6 ثأر» الملا تضشا ةمايأ ا املو

 عطش هاشح 2 تناك يان # يح ”ينالد> نيدلاودعحا رو

 7 2 د »* 3ك الق م ديم ناكو

 تارا ردأ لو + م ار ركقار | 0 تدك

 نطخلابب طخ كاذكم 7-0 د 1 عضاوم نم هامر ماح

 عملا 3 نأ 0 1 ئىد د 6 تيصت ناورغب نو

 عقر سس 1 مو تطخم ت 00 ان اهراث ايان | انف 43 كرد دّقأ

 عزوتو حامرلا ا ا:داذت * تدغ اذا انارمدلل أدرج ءاع

 عاصي فك امام و> يف رد مف »* هصان ت قاض بو لا قهردللو

 عزفملا حابصلا يعاد هريغ اط 2# 5 مو كوعنلا اماذ ضريللو

 عور ال هعايضشا 1 كا »# را دش "ل اديح ناك

 عاط ىهو | م و اك نإ يجضلاب ةريغملا ىلا ثحر لو

 عجر تهت نلعا تاتك # نكتملو بامان امي عجاور

 ؟ مك ١ | 0 2 رسل رعو عسي 0 قىوه

 مقلب هك 0 ءايرو 0 نمرادح 5

 عمدم عمدلا رخذي وأ ءوجشولا نإ هدلعلا سفنلا جت تاوجش ىأ ىلع

 3 وهو امول ىحضأو هيلع نب اهؤايض 10 سفنلا نأ رئ ملأ

 ع ري ناكىذلااهاعرم بدجأو »# اهّواهع ئدزاتا هادهحواو

 2 اها تاءعح كلف *# يي ا هب ادذلا كب ؛اكدقو

 0.0 2. عبس (»

 الا 7

0 

 كك 22222222222222222222222222222222 2 ل ا
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 رشلاب ةفايضلا لبق هكلللاو »2 ةتطسإ دق قراط ف.ضبر الأ

 ىريهدنع ىلأ ان نهىرةلازودو# هنود لاح ع ىيحرب يانا

 يركش هب قحاس 0 و يلا # هددّس ىلع الضف هل تد_حو

 2000 ماركحاو ريش ١# ةباد تاو هتيندأ نأ دعا لف

 رهدلا ىلعمودي ادم قدوزو *« هواش السلق الام هيدوزو

 ل 0 ثيح كلذُف رانيد فلأ 4 . أسك 0 + فيصو عمتايبالا هذههحو 7

 ريو هيدأب نيد * كفل وبا اس ءدلا امنا

 ردان ىندح لاق م ءاقلا نب رع ىنثدح لاق ىهاط ىبأ ب 0 ينثدح لاق ئمع ( 550 (

 لصو اماف 3 دقو ناسارذ ىلا ىهاط نب 1 دنع لا جرخ ةليح نب ىلع نأ انالوم

 لئاقلا تلا هل لاق هيلا

 هريضت<و هيدان نيب # فاد ا امدلا اما

 م0 ل دل كارول نفاذ بأ ىلو ذاق
 اح كح نه عجرا كمر ىلا اينادلا 5 لدعو | ايلا كب ءاح يذلا اش لاق ىلب لاق

 مساقلاى الوم ع أ رف ردات لأق هأ هاضرا يَ ةاانعأف ريخلا هلع ل يأ لص ل

 لاَقك هربذ نع هلأس دقو فسوت ا

 [ذيس را حجار اعرك ادا وح © اذا قاع هقلت نأ فاد

 ادتحم م 0 و افورعم طل 1 + ادب مهادبا تاريخا تول ونا

 اهواي ليج # *ئسمالكو # هدجو هنأ نع هيبأ ثار

 ادا ناك نيعودملا امكلو: «* ةصقنل ءريوغ كاشي تلو

 نسحلا ين رايخا اهرك ذب ةروكا ذملا ءانغلا امف يتلا تاسالاو ) كتادكفلا انج تلدعااق:)

 دع امف لاقو ةل>د ىلع هرمد فدوو يد واطلا ادي 8 حدم هل ةديصق نم ةلح 00

 ءانغلا اهف ينلا تاربالا

 الثخ ' كيوا" ىلا ىوش تتذىل سيل

 هيكلد ىنيدانتو »2 ازينع كيداناو

 الوسو واو رض كب لاو :كاؤهت انآ

 الوحم ن دمعإلو # ىنش نا دول قأ

 اليفك امدلا ىنل * ادم هللا لعج

 # البدع مهف هل هللا لا ' كامل

 الواح ني .ئءطم » هارذ ق اوماقاف

 الوض ئتلالاب 8 الين ع

 الخلا دوما ع # قح لاومالاب داح

 ٠ 1٠ 011010 جز ج10 1 1001 ا - لاطفال تلا اا ط1 06-101: 1 11 2 1م هل تطال 1172237-27 7700277--7



 )ؤ٠١أ(

 لاق ىهاط ينأ ا ع ينأدح لاق ىعء ( ا 1 اهماحاتيو اه اع ي رعش ن* دئاصق ١

 يسوطلا دبجلا دع نإ 0 تلق 0 ىلع يل لاق لاق ىعاشلا يذلا رازأ وبأ يف 0

 : 1 ذداف ضرالا لهأ ن ا نسحلال حدع نيئمؤأ ا ريق تحدم دق يبا 2 انأاي

 عدلا دحنأو لود نأ 0 هام فداك كل دهشأ لاق هتدتعناف يندشنأف لاق

 كلذ انلمحو هنع انوفء ءاش نأ ا اذه يف با 2 ماي هل لاقف نومألا ل 1

 يذلا ناك ناف انيف 0 نيبو فاد ينأ يفو كيف هرءش نيب انمح ءاش ناو هحيدم ا

 كئااد لكلا هان تروا انيفىذلا ناك نإو هسيح انلظأو هزوط اي رص دوا ك3 هلال

 نْ دوحأي ادع يح هفاذ ونا نمو نأ نمو ىدت ع هل لق الق 0
 لاقف لدرلا ىلع كل تلقام ضعاف 'يث يف باوّلا نء مالكلا اذه سيل لاقف كحيدم

 لاقف كاذب نوءاملاريخاف ىلإ ب>١ا ةلاقالات اقف يرئام د. يل لاقف ةلبح نبىلع لاق لعفا

 كيف ىلوق تاقف فادينالو ىلككحتادم نم ينسب يش ىأ نسحلا بأيدي ىل لاقمت رعأ 3
 بشل الو دعب يح # نس مل ديح ١

 برعهلا زد تزرع #* ىذلا برعلادحاو اب

 فاد يأ يف يف ىلوقو

 ءعاعول هيدا نان تقلد ربا لاا
 5 ىلع ايندلا تلو * فاد تال اا

 | مهرد الا ةريقعلا ا 1 نينؤملا 5 كياع دقانا دقل لاق مل م ديح قرطاف لاق

 ع ام اممم رتس يف كلذ ناكو ةيطعلا ىل هاف تلد كل غابو مدعو سرذو ةماخو

 ينثدح لاق ناماس نب ىلع ( ينريخا ) رازن اا اي هب كتندح قدك نارا نم افوذ 00

 ْ تكف 1 ترز ةلبج نب ىلع ىل لاق لاق مساقلا نب ىلع ينئدح لاق ديزي نب دمت

 | هخا لقعع ىلا ثعبف هنم ءايح هنع تدعق رثك | املف طرفاو هريب يناقلت الادغبلا لدا ال

 حالا نك" نك يف ناكام ضع تاتا كلل انمرغ 5 ريءالا كل لوش ىل لاف ينانأف

 تاسالا هذعا هيلع كالماو ىل انك نم توعدف ىضورىخ ةلدنا تاق فنار ل كيذك

 يغو العر نانا لال مْ

 رفكلاب ةدايزلا لين يحنرب لهو «# ةمسأ رفك نم كرحها مل كتر

 ركشلا نعت روع يزييف تطرفاف « (ىاز كمال يىنكلو >8

 رهشلا يفو امو:نيرهشلايف كروزا * ًاملسم الاكمتآ الانا اهف 2#
 رشا ىلا ةايْلا لوط ينقلت ملو #* ةوفج تدبازن ينادز ناف

 مذه لثم نحمل ريمآلا نآءامأ .ةللاو تدوح لاقو ادد امددتسا لقي اهد62 املف لآق
 || ةاودب اعد مث هيناعم قرا امو هرمشا ام هرد هلل لاق فاد يلا ىلا اهاصوا اءلف تايبالا
 : ىلآ كت

 ( رشع نما  يناغالا ا



 9-7 (6٠غ)

 ماقتل مكالدم ق © نيكم تولاؤ هدف

 هرظن نم روشنأا توا # دي هلم هبوقح تمرف

 هرقع ىلع يسؤبلا ل اا أ ةضاغ 2 :ليملاو. هعرز

 هركو نم ريطلا جورك 20115 1 تحم .تاينراع

 هردص نع هيذداذ ةحوع #* هل تأت نامعللا ىلعو

 ءردك يفوفصلا تددرذ * اهنوذد نامعلا طدغ
 200 قادر 0 # احر 56 روةرقلو

 ةردكل د موتحلا ينأف « هل ءاقبلا ا دق #

 0 ل د نم لت هطخ « هل تفر يقتح" يقطو :

 ننف يا نأ لاق همد كفسا وا ةناسل عمطقا منا ينال تسا لاقو ظاتغاو نوماملا يضغف لاق

 ناكو روةرق فورعملا كولعصلا هلق دعب فادايا اب دصقو ةلبح ن.ىلع اهاق ةديصقلا هذهو

 فادوبأو يرقلا ىلعو لفاوقلا يلع هناملغو وه عطقي ناكذ مهمظعأو اسأب سانلا دس نم
 ديصلا بلط يف نءما دقو ديصتي موبتاذ جر> فلد وبا انييف هيلع ردقيالف هامات

 كالطاب فادونا نقيا هير ضرالا قثياسرف بك ار وهو هياع علطدق روقرقب اذاهدحو

 هفاشغن هلاك دق اليخ هعمنا همسوي ةئعفتع ناتئاي حاصو هيلع 0 7 هنعىلونأ فاخو

 .هردص نمدحر 5 هيفتك نيبهعر عض ضوف فادوا هنو نراه هراسإ ىلع فطعو روكرف

 دك روقرق حر ياررن ينادش لاق جركلا هلخدأَي َوح هحمر ىلع هلو ا زيحاق كزو

 0 امسحتسا ةديصقلا هذهةلء> ن ىلع ل اماقرفن ةعنر الحم هيدي نيب لحم

 لاقىدزالا ديزي نبدمم انثدح لاق شفخالا ناماس نب. ىلع 0 ) مهرد تل ةناع هل

 نينا ماب صذا قارعلاب كاذذااههو لقعم هيدا مم ريسي فاد و ايلا لح مهارب ا ينربخأ
 عاشلاه فلوق يذلا تلاق فلذ وبانمو تلاق فلدوبااذه اميحاصل اهادحأ تلاقف ناشامت

 ءرطتو هدان ناب 4 لذ وبا ؛اييدلا اا
 هرئا ىلعايندلا تلو * فلد وبا ىلو اذا

 ق- ضقا مل ينال لاق يبن ى ة|ا,. كلام :لقعم هللاق هعمد يرج يتح فاد الات
 ةرسح يبق ينام ى ا هللاو لاق ةديصقلا هذط مهرد 0 ملوا لاق ةلج نب ىلع

 00 ء.:ك ا كلذ تامفول هللاو رانيد فلأ ةثام هتيطعأ نك أ ملفا ىلع يترسسح براقت 0

 3 هللا دع ينأدح لاق هيورهه نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلعنب ندحلا ( ىنخدح )

 هلوق ىلا تخاب اءلف ةيئابلا ةلبح نب ىلع ةديصق ماهتابأ تدشنأ لاق رير> نب

 بجحلاودامغالا ىلا“ * ضيبلاو ضيللا درو

 ثالثب ثعبلا اذه ىل نا تددول هللاو . نسخأ 7 مث همدق ىلا هقرف نم ماهت وبأ زتها



00 
 ا. ته ت2 0 00 1 د ب ا كك سك م ىلا

 بذلاس انلاو سارلا اهلغ تنا *« اهيززفتسا' وأ ضرالا يف ونأف

 لئاقمذه لئاقنا دهن اولق وره نم اهسحتسا اعانا ةدقلاو هد فقل هلك اك

 يناهارأ نكلو مهرد فلأ ةئام هاظعأ فلدابأ نا ليقدقو مهرد فلأ نيثالث هاطعأف كلت

 لاق فافخلا ىلعزب نسملا ( ينري> ا ) دئاصق ةدعب هحدمو ةريثك ارا هدصق هنال تاعفد

 نوال لاق كلام نب هللا دلع لاقلاق ننف يبأنبدحأ ىنتدحلاق دا>نب ىمو» ندم ينئدح

 يعن. م-اهلايف يملا ةلمح نب ىلع ةديصق طفح ن# ريض> نه ىلع ا هلاسا> ضعيا اموب

 نيدو نينمؤللاريمأ فارق | اللا شعب هللاقق | امندعنأ الا
 6 ىنغ ملاق يدنع 5

 امكلو اهظفحا امو ةمسقراربأ

 يمواهايأ هك َّق اعوان ل يدق

 00 ووللاو ىوعرأو * هردص ن 3 حلا 22و د١

 رمش ٍِق بذا تاكض + هل ءاكللا الا 2

 0 ىد_م ةقا ا ِ 3 ىذه باشا 5 يدب

 هريسغ ىلع الود د ش د 1 ههايأ تضقناو

 33 ند هود يوذو * هتشثاشل ينع ترسح

 هرد_ه ىلع الع درب 5 م اشر ند تردها 0

 د هرو لعاقوذف تلق ةهايصلا كافد 'تنااق

 ا نع امن حار »ع ل بايشلا 0 ان راح

2 

 امف كوش

 درويش ىلا ماج اهراش كا 5 1
 هريضم يفو ةياع يف *# ا ناطحق ىدج عد

 هرمصع يف قافآلا رصع # الحر لثاو ند حدتماو

 ةردحح اردرف ااطسلو هاا فنا 0
 ءرطقاا نوءوتلاا جالك هلة ءلمانا يد كلم 8 7

 هرهز نع ضورلا ماستباك # هيهاوم نع لهمسسه 0#
 هر ناقل تا هك "ايات نع لك د

 20 ءانكما نيج فاد[ كلك

 ! لع اللا تلو © كلذ 2 ازاف

 هرف> ىف ضرالا نا ريغ * هل لوقا 0 تس

 تدسف نا ضرالا ءاوداي

 برع نم ضرالاىفن*
 0 ل نوح ٌ

 ه رمد ند رسولا ليدمو

 ىلا هيدا نيب

351 

 2 يف رشثألا حاب كا

 هرمي

 0 44ه هل ام
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 بةعرهدلا اذا صهدلا جنك ال هم ُْغ ُِق د 006

 بدحتحم ا ءارو دوححا دصقأو *# هنأ ر>إ 2 وهللا 50 يدل

 هلانطأ نع ترآارلا رعذاو

 هبزع 0 ن. هم 00 *

 هراطقأ د وب جيم

 هلايقتسا 2 دعقأ ا *

 هقاهرأ ىلع وهو
 ينشنا اذا بْيَخ هؤ لوش

 يرئلا نيهان جوع ىنع وطخ

 قطح اذا ةنانايحم 8

 هطو

 انَدنَع هشعترب.. ظاقو اتش

 هرقو هرح يرصع ناي
 دايما هل تع اذأ قع
 2 دارك ديملا هاير

 هلظ يرابي يرجلا مذحي
 انقدص هب اننظت اذا *

 كرار هن ديلا غابي ال

 هلعل مناك كاذ ني 5

 هئانبأ ىلع

 اهداف ىدنع نا ىدلا لش

 ىهدلا فاخو

 يدنااب احالرنا فيسلاقأ قر

 سلط تاو: نع كتبو ا

 ةلانغاتك ءزقلا ىسع نبا:الول

 يدبو ساب موب يف مي ملو
 هرءذطتام ضرالا قدم د6

 هفدحو داأ لعضو »*#

 لئاو يعرفنءاذاك ناو وهو

 هناا اللعو هالعنو #

 ىدنلا باب ايو ايندلا ةرهزا
 الا داو قر ناكاام كالول

 ندا ء يله نم كيلا اهذخ

«8 

# 

 د

«# 

 * بسلا ىناد 58 1

 كومام 5 ةف ءورب 0 ااه

 ب راعضأف جر هيف تلاح ءاملاك

 ا هش هيو ك2 | د | َىد

 بدالاو نام زدملا هنع روق

 بخ هف م حدقلا 0 وهو

 لك اوت 5
 كحرلا ىلع ةئطاو اهناك

 نضع الوا ا َنَع

 تبدد الو هب رب نم تؤ مل

 باحلي. هيلع رولا رصقتو

 بع ىلع ةدحاو سبح ل

 0 و ا ا

 بهوام عاجتراو مق حدقلاب

 بركلا جارف جابا هب ضن
 تررلا لها لع هيرارغكو

 بسح عرب ملو دحم لمسؤإ مل

 ب لا ترص فدان الو
 بهو اله هليخ' تعاد اذا

 اق و ليسا اذإ يتاح

 بدةلاراطخا 00

 ار قالو

 »+ بشنلاب لد ريغ كا

 ب 1 تف نع ن



00 

 تره لب .لاّقبو ءاقق" نم هناحل لسف هب رفط 3 ةلط نسال نا ك١ كل
 0 رح الا نياوقلا نم ح.حصلا وه اذهو هياع ردع ملو تام ىتح هلم ايزا وتم لزب و

 نب ةليح نب هللا دنع نإ نيسللا ىنثدح لاق ىنةثلا رامع نب هللا ديع نب دحأ (ينبخأ)

 رد هلع قو حش || ناكو مهرفصأ ىلع ناكو دالوأ يدل ناك لاق ةلبج نب ىلع يأ

 نادصلا هقذ# ام ضعإ قدك ةادكلإ ُْق رسأف امن 3 ُ” يردحلا يف هيبع ىدحإ تيهذف

 هدلول حيشلا لاقف تيهذف ةزوا ةحصلا هنيع ىلع تءقوف زوالا هياع رثنو ةباد ىلع لمغ

 هيلا ,مكقازرأ نفعل تفرع الاو ىلا اذه ىلع يوتا قاف ناطتسلا ند فأر مل متأ

 نمي لغ اشتنو معلا سلاجم هب قان انكف لاق تدآلا_نلاغ ىلا هب نوفل لاق درتامو الح

 هلو>- نمل لاق هار اذا ملاعلا ناك قحو عرب قح لومل هيلع ىتا اش نايبضلا هب بعلي اع

 هدول ادا نودصقب ناثلا نأ هغلبو رمثلا لاف اعوبطم اكد ناكف يرغال ار

 اهلوأ يتلا هيديصقب هحدتماف كوكعلا يمسي ناكو هدصقف ءارعشلا يطعي ناكامو

 هرطو نه وهالاو ىوعراو #* هردص نع ىىغلا درو داذ

 هحدم يف اهف لوش
 هرضع نم سلا كيمو #8 تبق نإ[ سرا اوكا 0

 هرضخ ىلإ هيدا نينا * ترع ريض رالال نول

 هرختفم. مول ا # هم 6 كلم ريعتسم

 هرضتيو هادبم نيب * فاد وبأ اينالا اما 0

 ا: لع.ابالا كلو 8 تلد كو اف 5

 دل لاق ا هدب د هال مهو ءارعشلا نع هدنع نه هدنعو فلد ينأ ىلا لصو الذ

 تقدص لاق اذه ليزتةنحلا نا ريمالا اهبأ لاقف كريغلر مثلا نأ اونظو كومهتأ دق مهنا ءدئاق

 هب نوقةثت الحر ىم» اولعحاف لاق انالث كانحأ دقو ريمالا سرف فد هل اول هونحتماف

 هو هثالل ىف ةديصقلا مده اقف الجر هن اوف نر

 بستنا نيح ابصلا دهع اهل مذ © هقرفم ىلع روشنل تعبر

 بقعلا ءاضنا ةدحلا ةهوركم #2 هيل ُُف دد> بيش مادهأ

 تنس ضدلا ىوهل ةاحد. ناك # هب نرزا 5 ف نقرشا

 بدالا بح هيلطم تي نع © ىصلاو يناوغلا مايا نفتعاو
 بلطي لصتت مل دب نكل * يوعرا نيحايوءصرجدزي مل

 تلتسن . الط ضقلا باتشلاكو ١#" ىوتخم "راق ترشلاك" رام

 يع نحت يو ىلا ا # هلرش جمب ش0 لزانف »+

 بحلم ملازي نع ارخاحاضو «: اهنا نعزأ' ةملا تاسثلا نك
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 هلو> وةب ريش شرف ىلع هن دج وذ ىت رط هتاعدف لاق ادهع كب حا نا ع 11 ةنثلا 3

 4 لاق, هللا دبع وبأ اذخ كتيدف هل لاقووههجو:نع بوثلا هنبا:فندكف يحمس وهو دئاسو
 دئتوماانا ىهاو تأ يأ عطقن» سفن لودي لعءدف هردص ىلا هيي هسا>اق ين-اح هك

 ندمحمو رذنملا نب مهار أو 8 نب ريسز دا ريغو كريغ ىذ ُدرق ىلع لذ دام هليل ةرسشع عضإ

 هدب و ىناب ناك ال>رركذو ريبز ن لاق يعاشر 0 ا ا ءاام هللاو الو ير بلا هللا ديع

 لاق مث : ينكال اذكو اذك هما تلعفل اباش تنكول لاقف فالخ

 يد اهل ا 5 5 »+ توهصو يف تثتد داع ول هللاو

 نوهلاو مغرلاب مهن مول لة # أورصق مهح نع يدلو وأ

 # نكس اذ اقف 3 ل .ع تراغن 9

 ديز نب نسا يف هئبأل ةمره نبالاقام هللا دبع ينأ ىف كل رك ءاب لاقف هنبأ ىلع لقأ من

 ىلاولا ب رةالارش و نامزاا نم »* امهم ةوعد يتعراج هللأ »*

 ىلالا سال ىفالو يحط و# هب رش ال هنع ديحا 17

 لاق هيف تام ىذلا مويلايف يدعب هيلا لخد هنا ىركلا هللا دبع نب د. ينئثدح ريب زاا لاق

 <> تذعا ف تحرذت لاق تاك نفاألا يام ةئطخلا 0

 كس وص
 الكف رطلالئام 6# ينع كلام ىلاب
 اليلق كيفحو نب ارز كر 29

 الاخ : كيمشأو »* اودع

 هيلع ةيعانلا تععس يت

 ينيمستو
 الدب تلد 5 د اولس تماعتأ د

 اليت 3 َُ اق هللا دحا

 نهللا دبعو يماشولا اور نءرصنلاب أ لمر ف.ف> قراملاءاللغ زوزرزل ءانغلاو ةلح نب ىلعل رعشلا

 ةيولع ءان عل 4ع ه4 هاا / غل ١ وهوة ولع ىلاوا ملابسةيءانغلا ديجن نم لوا ل.ة*هيأو جزره بي رعل ايفو يسوم
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 م“ ةلبجنب ىلع رابخا 0

 اريرض ناكو يي 0 ند هرب 0 1 2 امو 1 ا 2 5 را

 8 ادع م هنأ هلهأ معزو اريريذ دلوب يذلا وهو هكا ناك هنا طاملا ءاطع رك ذف

 ديكساَو فرصتلا نا سح حادم يفاعملا فطا هلز> طظفالا بذع عوبطم صعاش وهو

 ي.وطلا ديا ديع نب دي م ىباو ىبدعلا ىسحع 0 مساقلا فلا يبا حدهم يف هروُس



: 0539 
 0170315 03 1 3 ل ا ا ا ا م ع سم

 ءاسم ادخلو اعيتتلاماعح اعا اراكب اهط لاقف ارانيد 0 ةسمح ليذه نسال ىلا كدرتف

 نسحلانب نع ينأدح لاق 8 ىو 2 نب د ) يف ربخأ ( ا نيس#و 3 يئايطعأف

 هللا دنع وهو نارمع نب 0 امل لاق يرهزاا ةحابق يبأ نا انتخ لاق فررلا دودو نإ

 عز ىورملا 0 هللا دع نب ماشه ليعتتاو ءاضدلا نع ىكلا ن ارم

 لاةفه::ضغي امب اماثه جدا طارخلا هللا 1 نإ نسال هباحأ ض٠. لاةث كلذ ن٠ نار*< نبأ

 ل. ولعلا ماش !كلذ نإ مالشه 1 ا

 لاسع نارك ا[ ل نهودعل

 ليس رهدلا ا ٠ عاسإ ران ىلا له

 لو.كلاحارلاتراد * الل نامدال تلف

 اول_يش لام امكف # ماثه لام ىلا *

 تلقفدحاق يلا نبا لاقف ايذاكل ناك نا هللا هنعا لاقذ اماشه كلذ غابو سانلايف اهرهشو لاق

 باكا هدنعو سلاح وهو يبا ىلا اموب تم طابخلا هللا دنع 0 ساو لاق لاق دوعسم نبا

 مهتدشناف ىلب اولق سمالاب هتلق ارعش ةدعنأ الا.تلقو هظيغال مماع تفقوف هل

 بدسأ 0 ا هلام ىذلا | ان #2 ينساني ن* وا انا ند ىلا ساب

 تسكب ن -ئ 0 اكلاو * قف ردم نيحأ ل ع ا

 اوذكالو اذ ىف سا :| مهوام »# انمالاتنأارط ىسانااىل لاق ول

 ع رو فلو 00 نيب نءتودعو قب رضوا تباوذلاق

 ا ملاسنب هللا كاع نب نسأ وبا ننس 1 هتالام نأ دوك ىن نسلم ند اد لاق
 ا
 ا

 سا ويلاقف ةنيدملاب ءاضقلا كييعس نبا يلوو لاق تار يفادح طا لا

 ل2222 لا

 هيحرلاطسو ترإ> * نال سا 0

 ةيسستجا ّخ تدع + دقو ا ياو

 ةملا ]كلاما نكمل اًضد ميقا نعا

 تالا مق ىلع © اوك 1 دا تل

 هبارك 5 اااحو 2

 هكا انا متل ا

 ه.صتعم ةحوزو # ترط٠ تود نس

 نب ريبزلا لاق عبكو لاقو ريبز را لاق يم رأا لاق عك وو ءالملا ينأ نب يمرملا ل

 تردص اذا كقيزرط لع ىكم.وءاذكو اذك دن ليلع يا لوفي طاقخا لا ىلإ لَم 6



025 

 | مو هيلع هللا ىبص هللا نر دم علا 0 م تاولصلا ىلإ نأ طابخلا هللأ دع

 يندشنا مث ىدب نيب فقوف ىوللا نيسحلا نب رفعح و كاحذلا نب دمحو وه ىنءاخ

 ساخلاب وار وغلب نم ديخاب * سنجلاميرك ايريمالللق

 0 تاولصلاب ينتلغش * يتفنو يدلوا يتدعو

 ِق جاحالا ىلع هثعببل كلذ ناو ا هللاو ةالصلا ند كال هيفءّدسأ ناديرا كليو هأ تاَقِف

 انتدح لاقد# 0 ) ىلاعت هللا جرش قح نذا ريصن لاقو 0 هدنع كرضن مْ هلمأ

 هيف ىأ لاقف هنم هذخأف هيلا ثعب دغ نم امص اذاف هصرق هيلعملخ ركس اذاف
 ايحاص ناك اذا دعو زذو »* يا 0 0000

 0001 لب فاعع 0 ِق هح رف ىلا

 ايلالو ىلعال انزنكا نوكيا *قعو رو قرورسوم يلظح تيلايف :

 .طايخلاهللا دبع نب سنوي لاق لاق ىقرزلا دوهسمنب نسما نب د#انثدحلاق عكو (انريخا)
 4هب افاع ناكو هبال

 ٠ سلا لا فا نوط ىفلازام ىف نارا
 0 ين-ظ .: 2 ىدوحو تدب 0 ع

 ساوبإ لاَقف هب , نانا ىنعا ناكف ميد هل لاَ ل ا ذو لاق

 8 00 ل ين-ةع يف ا 0 اغلا يف نا

 لاق طايخلا نب ساو ينأدح لاق راك نب ريب زا ان”دح لاق ءالعل || يبأ 5 يعرألا (ينبخأ)

 يع يح حار تحف 0 مح 0

 نمو 3 تلقك اذه لب ىلع ردقأ الف تسلا لوقال يبا هللاو قر نب كيفاش ل لاَقف لاق

 » قرح 2 كيلع ءانثلا ءوشسلا 2 هلم لع هللاو ردشال ع انأاي اذو ل ىلع ردَش نبأ

 بيبح نب ةريغما ىديهملا يلع ال لاق طابخلا نب سنوي ينادح لاق رييز زلا انثدح لاق يمرحلا

 هل لاقو ملاس نب هللا دبع يبأ هءاح ءاش ثيح اهعضي ة هضل رف فل

 داك هيدل ةح ذات قودسام د” حدا دبا ىلع رود 1

 د.> أولاب ين ه هذ ني٠ الاي دعتاو عل ا ل نط

 اك شرا هل لاقف سون كن ا كل ضرفأ أ كلا ف 0 ةريسغملا هل لاقف لاق

 | طع الا تح د نلف ارازذ ني 2 ف ىل ضرفف سنوي يف :ال ضرفا دغ وأ مويلا ةماه

 ْ ينأ نب توباقهفل> و هتفلخ ىل لاق هللا د.ع نب راك يدي لع دضرلا و ةنالثلا

 ريبر 1 ن٠ ترص دق كارتو ليذه نم كلا ءاظ ءاا ناويد لها نا رعب اهو ريوس



 (ةينز

 هيدقناف دفنا

 يناعد مالملا نه يفاعدو * يفايقسا يحاصاي يئايقسا
 ينايقسا هلو همر تذب نإ ل ند اميده ينايقسأ

 ناندع ين نم دخلا حضاو © اهايس ذا امءاتخ اهنع ضف

 ناذو ناءان ناذاه رودلا يف ةحنرأ ساكلاب اياك

 ناحيرلا يبرط نماذط ك * اذه لثم ةءاير اذه اذ

 ناكلا توا اههدش دا امر ناك تعزل ا ف

 ناندو م كد ناب نإ معمر رع نيلو> ع

 ناهرلا قمسب اهف انزففب * رحلات يذذا بردلال انمم مل

 نامهسلا ىلع 1. جراج ها ردو قرع لك فاد

 ناس>الاو حامسلا اح ماذ_ةهللا يلب ل عنم

 ناي ريغ ىلا نا نور * ديامأ نوردشي نونامااو

 فر 0 اوخيشاب 0 0 اع بدحوام لد هةح نه ائياع تحو لو يالا ملأ لاق لاق

 00 0 ) ينرخأ ( اراد 0 ا ا و مد 1 نأ نادو ينال 2

 | لقا مهدي نم هصاخو كيباب اذه لشا كليو هل لاقف هب اقاع ناكو هما قاح رمصمإ وهو

 1 كك نقل هل هللا و 0 ينبا هنأ كار هةءانال 15 ايبالا هل لاقف 4. نكسو هب زعإ بالا ىلع

 1 نب ا (ًقرحأ) كدضإ وهو لدحرلا هنع فرصأاف هف ينةنخ يذلا عضوملا اذه ف ىبأ

 ساو 62 لاك يسيع ع نع ىلفو لا ناماك نر تا 0 ىنادح افا رام نب هللا ديبع

 اقيضو هلاح ىلطملا ددع نبث رحلا نبل فون نب ةريغملان. ديعس نب دم ىلا ظاحلا هللا دنع نبا

 4> دع لاَقف 0 و ريااندب هل صأق هلان دق

 لضفملا ىلع لضفلا عراباب * يدنلا ديقعاب دعس ناي

 لفوت يف نم عاش يفو د مثاه ن«ةورذلا ْق تا

 لكلكلاو باخلاو بانل * ىنلاث دقو رخا تا 6

 ىلفوت د._>ام ىحشا سم »* م مدلَرَح نمتذعدق

 لد مو 0 مو تزف ب اا الهعسو داهأ َّك لاقذ

 لزالا ند قشو نيل # هل قف ناقش رهدلا

 ىل شاعام نيلالا هقشو * يفأ ينع نيقشلا نشذاو

 0007 2 الو قب ن ال شاعام مهدلا اذط لقذ

 نب ىلون لاخلا ىلو ا( ىلإ ذحلأ كاق راك ريبزاا انثدح لاق ديز» نب دمت 0



 ش 655 )

 0 راد نتي اوذكالاو ءانفراا انهم تك ١ ةنيقلا تاب نافاه وموقف اوهذاذ
 ناك امو ةليتق يلا نبا ما نه كلذ ركذي ظارخلا نبالاقف انابق ضانلاهياع سلو ىأرلا اذه

 هثيراح رمأ نه

 ٠ قشثعي اللف ىلدقلا لثم *

 قرشألاو برغم ايف حيمو © .اوةدحادق ماوداىأر ال
 قا مل قالا يف اهريظأ # ةرد ىلع سانلا عمتجاو

 قاعمال هريسعلا تحاطو #* اهقانعا لاوءالا تدباو

 نا 1 55 قاشثعلا رمشءمأي 1

 0 امو ل ريدي نإ ةيقلا ف ىأرلا هيف لاف

 قّءمللا ىلع نما قتءءال * ٌ

 ىتذلا د اقرتفا نا * اهرما يف. احا لقو

 0 ةثلاو اهقتعا

 ناكفهيفدازو يعرحلا هركذام لث. ركذؤراكب نب ريبزاالاق لاق عبكو ريخلا اذهب 1
 ق>حسانب م.ءاقلاو ىلعنب كير ند عن دع نئا روع ن يدور“ معانا رضع نيف يندب مهف

 يف أنبا هرخ يفلاقو امف نرد نك دشلا امان وع م ارذلق م هريغو رفمج نبوللا دع نبأ

 نب سنوي يتثدح لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق ءالعلا ينأ ن يرطا ( نإ 1 ءانااوق

 تقو مل-و هيلع هللا ىلد هللا لوسر دج يف ةيشع تاذ تنك لآق طاح ملاسنب هللا دبع

 ىلدن ينج ىلا فقوق ةعامح هعءاذاو ز> تاعطقم هيلع ىليح ىل> ربانا اذاف جاحلا مايا يل رصعلا

 تاقف طابخلا ملاسنب هللادبع فرعتا يقةايلاةف قزرلا بابسا نءكالذ ناكو ىلع لبقامت نيتعكر

 كناينغاب ىل>رلا لاف هلزام نه يبادل 0-0 هب تيضق هيلا اب ضءأ لاق انيلص املف عن

 ءاذيمل ىنانب ميزخانا لاف ي ىداو حا يفاب تن 1 نءوأ ىف ىنا هللا ةيبصنلا رءايف ار اه ل

 ءدشن اوهتلقدق من يناهللاقف
 يدال» نه ارمهتاو 0 # امادملا ىذه فرصن هينايقدا

 مانالا عورف اهنع الع دق * اسيق نا امأث ثيح ا!برشاو

 ماشلا ريستب الو حور هيف # نامي ماشلاب لان“ هللا ندل

 مالا تقو دع مونلا ني هع عالا لحتكت نيح مولا مادي

 مادقم ىلساب لوطا ىلعد #« اع ةماغرضض فو.س نهارذح

 ماذيطلاب حايرلا  رسد دنع * ينكي بياطالا ةرم ينب نه

 يزال دب تذخاف ترداف سنوي لاق اريج ءازجسو .ةوشب هلا هذي يتلا عرشاف لاق

 همارظب ضاعاي سنوباي كليو ينألاق هرعش نء دوجا ارءش تاق دقيناف لجمت ال هل تلقو

 سنويل تلقف كتأرما عبشتو يتآرما عوجمال للاوف كنع اذه عد تاقف ينءرحب

 يرملا ىل لاقف ا.مةوةع هللاو تعحو ىما لاتف ذعءوب 00 ارمأ تناكج نمو
0707 



 . : 011 0 راو ( هه : ١

 قرس ةراكب نب ريزلا لاق ةلرزم ىلا هلا المح ىنعأو كرا فلساو دك ل غايف لاق دةفحنلا

 يانيدعا انثدح لاق فافخلا لعن نسما ( ىنريا ) ةءره نبانم ىنعملا اذه طايخلا نبا

 فدقيدحا طق ةينثلا هذه ربل لود. يلا تسم» لاق هللادرع نع ىدصو ىادس لاق هيك
 هللادبعو يلؤدلا د حلاو ناكل نيزحلا لاق ره ليم مهوحميو اناا ضاع

 راك نإ سب زاا انثدي>لاق 0000 (ينريذا) دئادشأاا وباو نعل هْنأو طايخلا سأوينبا

 هيفدونا لاف هبال اقاع طارخلا س ذوب ناكلاق

 0 امعومد ي ربع نيعلاو » ملدا كيلع يف ساو

 فحتات تشعام امم تحرب #': الف قوقعلا ةودك ينفحلات .

 فنالا كفره قدها قفر- لابو حانحال ضفحلا ترمعأ

 اوفنع مهماذع يف ىطاس نا * ةيناز نه هللاو كلتو

 لاق نملوي هنا هباحاف

 فصن الو ةمر> هل ناام #* فرألا هبىرزي يخش حصا

 فات قوقعلا يف انتلخام # ةدحاو قوقعلا يف انئافص

 كل يه تح. 200 كانأ ك1

 مهاربا نيدحأ ىئدخ لاق هللا دبع نب ةحاط ىنثدح لاق عكو لح (ينربخأ )

 كال [ةفاتو دا كلذلق هنرعي ناك لح ر رادب 0 ص لاق دوادنب ليععسا نب

 لاقف اهءانب ع رطو امان ديشدقو

 ريصق .نيدلاولا غرف ناكاذا * عفان ءانبلا لوط ف 3

 لاق يرماعلا ىربخألاق طاصنب ميهاربانب قحسانب مهاربا ينربخألاق عيكو ( ينربخأ )
 لاقذ يملا لالب نب ةحاط نب ىمو» طايخلا نبا اي

 لالب نبةحءاط ن ىموم ضاح * لالا بحال سانلا بحت

 م لكل ةرفص ىزيو * رهش لك ىف ضيحم هومز

 تفصْرأو تدلوو تلمحو تضخ ما كلغ لك ياز انك لا 0
 سانلا يرءث ىلع “يرتد حا كلم عمي ال نأ هللا كدشنأ طابخلا نبا هل لاقف

 ينندج لاق يرالا (ق ريحا ) فاك ؛اذه دب ةركنام ىع كلم ناو انش نك د
 قيقرلا قو. يف فارشالا علس قارب تب اراه لاق نام نإ نعصم ىادح لاكا لإ

 ند ف تعش قرر ا ا ةليتق ىأ نب مهاربا ةيراح ةيايتقلا بحر موب ا زكأ

 اهقتعا كحيو ةليتق ىلا نبال هللا دع نب ةريغفملا لاقف راند ةنامسح تغليف هيلع

 يذلا .أطخا لاقف ذعءوي ىضاقلا وعو ناردع نبا ىلا مقرف لفف اهجوزرتف كيلع.موقتف
 زانيد ةناماهب تقلي نق نا انقر داظك ةموؤللا ىف ند انأ يوكل ىف 6



(954) 
 ٠ طة 1: 501075 5 0 ل ل 1 ط5 5 ا نا ا 00 ا ا 01 50 0 ف 7 كك فت تت ب ته كس

 ا نم ةقيقح ٍض ل نيل هللاو ن ومامال دحأ لاقف 0 ىلع ضف مصتعملا نطفو لاق

 نوماملا هل لاقف مصتمملا كدضف ربحا هرياف نوماملا ءاعدف هرك | امه هعم نءقال نينم ملا

 ىلوصلا ( ينئدح ) هريغال تء.سام يرجف انيق يحس اغا لم كئاذع ىف نا نك
 نومألا يدب 0 انك لاك يديزلا دمع نب دحأ ينادح لاق دم نب نوع

0 

 ينأد لاق ل

 3 دحأ ناف مهب م معاطل ىلع 0 يبادعأ قوقح تناك نا لاقف احدم هندّقن اف

 انةمدخ ْق قب رعلل هناو هثم ر>وهةمدخ ميدقو ه لو ه:هدو هسبالوهتءكو هسفالةاعارملا هل

 هتدشنأف هيلا تءحرو تر مث لوقافك نينمؤملا ريمااي هللاوين:ءكع دق تاقف
 تا قئاوب تارت ف * ثنسلا مظعا ةب يللا 1

 70 يدحو ىلإ »* يلاو 0 ينتذح غ ثاله

 برعلاو مجعلا ِق هب ومس #2 اع 55 0 ينصتحاام

 مص امو ىتلا مهراعشاو نيديزلا راخأ را اك هانم دما اي تكل دق لاقو كَحِمَدُف
 - »م - - 9 5-9

 ةحسبسمل وح
 0 ادبا ةشرعم كد هللا كارا ال يا »+

 اد دق ءوسلا كاقو »* َّى نيحلصتسآ الا

 «  ادلو هلوعدب ةارم كلها ناك مالغ

 ) 3 دو ( ملا نب داو قدما نع ءرصندلا ير+يف روت اب ليقت 11 يملا ىحبل هو

 ثوسملا ن :حللا تدحا اغا ةيحطاصلا مق نع م مهاربا نب دم# نب ىسوم نب هللا ديع

 هل هنأ اهريخأف ة هعلاص نع لان ةئان نع باطرلا ىلا

 مد# هرابخأو طايخلا نبا سن

 ىلوع هنا راكب نب رييزلا ركذ ملاس نب سنوي ليقو سنوب نب ملاس نب دم نب هللا دبع وه

 مرض ثييذ ءا# عيل نحام فيرظ عاش وهو ليذط ىلو» هنا هريغ ركذو شيرقل

 مهل ًاحادم ماوعلا نب ريبزلا لآ ىلا ًاطقنم ناكو ةيسامعلاو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم

 نسخاو هرعش عمس نا .ىلا هلل صوتو هيلا هلضواف بعصم نب هللا دبع عم ىدوملا ىلع مدقو

 نب سنوي ينثد> لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىلا نب ير ©« ىنربخا ) هتلص

 مهرد فلا نيسمخي هل مأف هحدف يدهملا ىلع ىلا لخد لاق طابخلا ماس نب هللا دبع

 هحدع لاقف

 يدع هفكنم دولا نا ردا ملو * ينغلا ىغتبا هفك نكي تذخا

 ىدتعاف تفلئاق ينادعاو تدقا * ىنغلا ووذ دافأام هنم انا الف

 ا ا 2 يي 222 ل ا ل مآ آ آ 22آآ2آ2آ2228
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 هاوهو هإصو 0 تنك نا # سؤ“ تاور 0 كل

 ها ضر كاذ ا ل ها د نم ناكنا ةداعس_ لا توم

 تاق عدملا ىلا ترص املف
 اطعأ يذل زعلا ىلا نع ## ءدازو 3 هللا ان! 2

 ا 9

 دمم 6 انربخأ ) لمعلا نو هك 6-1 1 هللا اناء لاقو كدعضو كلذ 0

 ىا وس . ءأا أ نم ءاقتع ان رس دنعم ان

 قير وهو اناع نوماللا لاك ب 0 ا نع ينأ يتثدح لاق سابعلا نبا
 ةيدشن افوزغلا

 اراق ف كنا ل يفا * اراد 0 تالادكلا اذ رضا

 ارااو لذاكمأ تركو 805 1 راجت تا
 ارا كفو احا هلا 0غ دا كاد ١

 * اراه روزا رطل © هيدا و كار[ 0| 121م 25
 اراعدو ارا ييياود < ىدحل اننا نتا
 ارامز» * اناقأ 3 * ةلذاع لكو حبصنلا يصعأ

 ةهزأ مهر ؟ ذب تنأو وزع || ىلع سانلا ضحأو ودع جو قانا لاقو ومالا كف لاق

 : تاق 1 همام "ينل هلا تلقف دادغب

 اراتحاام صالا ريخ تءارو #خ يركس نع نؤم 01 توودعصف

 أرارساو انالعا ضرفلل * ةيدؤم هتعاط 2 *

 ازاد ل ردا )5 ككرو قاع نع رطل ت0 تح

 اراح هب نكحو هراوحو # هتءاطب امصتعم تالطو 0#

 ه  ..اراسامحت اهع ريساو“ *# نطو.ىل ىهف اضرا لح نأ

 كلذ كرتف راسؤذ و ركس يف ناك هنا رب>ا نينمؤملا ريمااي لاقام نسحا ام من 5 | نب ىحي لاق

 ينثدح لاق ىلوصلا ( ينثدح ) كسسمأو نكسف اهف دشرلا نأ لعو هتفيلخ ةعاط ع

 2 لاق هسا نع تايزلا كلملا درع نب دم نب ندع تح لاق دا 0

 ن سم ءوض خت“ تاماح همة س ىلع تدب َّق هساح ف هءاذ نومألل مول تاذ مه دعما

 نس ملو هب سانلا د مصتمملا ناكز مهتما مالغ ىكرتلا امس هجو ىعتامالا كلت ءارو

 وص ىلإ ظنا لاقف ع ناكو يدنز هلا نيد 7 أ نوما حاصق هلْثم هرصع يف

 تلق دق وب طق اذه د كا تدار | يكرتلا امس هجو ىلع 1
 سن الا ةشدحولا تلازو * سه ىلع سوش تعلط دق

 تاقف 1 8

 قدما كل قاتشأ ترمصف *# ىغمامك س هشلا انشأ تنكدق



 (ةهع)

 ريصق موي مايالا تلاط نا

 وكلا دنع ق'اغالو اهم
 « اماحا عم بيع موي
 «# ةلولمم رغ ناغااط #

 رورسلا موبو ووللارثؤنت نأ # رفءح انااب مولم ريغ
 روفتلاب ا:سا# نع تنك نا * اش ابيصن كنم انل لمداف

# 

*« 

* 

 رضاك رخ ندحرلا_كراصأ ر 2 ضاض اميريغ ثلا رصو
 ريشد ولان رمقلا يدنعث د وع الو ءانغ يدتع نكي لنا

 روهدلا ف ص ثداح هلهاب

 رودصلا انم هيو ةمالغأ « هحه ادع ديد> وهو

 د قباو ىلوا * ام 1 لع" 2 دكا

 نب دا رفع> اا ىخا تءءس لاق لضفلا يمع ينثدح لاق ىدبزيلا سابعلا نب دم# انئدخ

 سم.كلاهنلع ا ميسو ليمح 'ىذو مداخ هيدب نيبو اموب مهتما ىلا تا>د لوقي دم#

 ْ 0 0 هل 1 16و لف دعا ل كاتف هيو لع الي اجا تباراق
 تاكا )0و هلع

 ا شنالا عم يوولىل بتاطو :* .سمءش نع سمش تءلط دق

 ْ نسل يا فا ترف * يضاف ندعشلا ىلا 6

 | هفلأ ناك نمت هناوخا ضعب يخا ىلا بتكلاق لضفلا ىمع ينئدح لاق ىديزتلا ينئدح
 هيلا هن دكفر ةنع هركسام نم هيلا ردن ةنغ عطقنا مث هترايز ديو

 ينامثاو ىرب مكر ىف * يناوذارذعا وم |يفا

 ناطلس دنعءاحمويلاىل * الو يدنع وبلال هنأل

 ناحجرو زييفبا<ا * انرهديفناو>الارثكاو

 5 4-0 "اممم م يانا ف نإ يدنع ه ف »*

 يناش هق. عل الو يدنع * هموأ نك يناف> ن 0

 ناسحاب ينسحلا ع.بتاو #* مهاعف نمي || نءعوفعأ

 : ,ىلالعاو 0 »+ قئاودنا ىقالد باس

 نوم املا ىلع تلا دم نب دعا رفء> يأ نع يحع نع يبا ينثدح لاق يذيزلا ينثدح

 هتخدم ىلا دمه دشناف نذافداشنالا يف تاذاتساف مالغ ذئموب اناو هلهاب صاغ ساحم يف وهو

 هحدمومىىلا غلب اذا تح بورضا!نم بريذ فدووا سدشت يف مادام ىعاشال عمتسإ ناكو هب

 هندشلاف اعفرت كدس> دشنمال لوقي مَ ةنالث وأ نيتيب الا هئم عمسإ '

 هاصقاهليدحو نمتاذبو * هاقلاام هيلا توكش نها

 هانم صن رحلا عنم اهرلو * هتلما ام فالي ينبا> اف

 ءاوكش نمتدضغوهن رحمف * ةو.صوذ اكشنااليمح يرئا
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 طوق ءاجرلا فدع انيتعاف © | عاطل دعلا 4 ناجح اكو
 طول. نيءاسملا ةاضق يضاقو ١ معا حاضيو ايندلا حاصت تم

 هل امداخ ظدحا, منك ١ نب ىحي ىلا ن نومألا ر ظن لاق ءانعلا وأ انتي نق سا

 ثا لوقياب ىلا دعو حربي النا يع اوي طولا عوف ابن قاف كت اذا هل ضرعآ مداخل ل لاف

 نيمو. انكل أ الوا ىحلاقف هنيعإ مداخلا هز هزمغ ماق املف نعواحلاب ىحب سعأو نرعألا قر

 لب مءاج ذا دعب ىدغلا نع عانددص ن نأ هل لف هللا دع هل لاقف ترد ىلا مدالا يضف

 8 توع داكو ىححي قرلعأف نوما هبا هم ام هل لاقف هيلا مدا الا جرد نيمر 2 0

 لو اوعو نما

 طواينيماملا ةاضق يضاقو * اهاهاحاصيو اي امندلا حاصت ىم

 نب قحسا ىمع نإ يف 0 > لاق يديزبلا ( انثدح ) كتين حاص او هللا قتاو فرصناو مث

 تلاقف ني ىع هنريضحو اموب نو.ءاملا دنع تن :؟ لاق 0 ا !نعىدبزيلاد# يأن مهارب |

 تلقف اثيع كللذب يننرقلب ن نوداملا يراوح ناكو نيود علولا ليي ىلع ىل

 هك كا * هسعاسم قوكت ال ترد لَ

 نوماملا لاقف

 هسوسوكنماذنا كش كلانج * . نكي ملل, وافالاكنم ترزكن اف

 نرومناملا نهذ نم ترخو لوقا نأ تدرا نيمولا ىلا تارا

 م4 دى أ نب دع دهن شوا ىهئراا د يال ىف 2 ف.

 تحسس وص كلذ نش
 داتعم نازح الات تع ءدملفلاو »* تادرإ مايالا لع كاك لا قوش

 دايعأ ندا 0 انآ ناك * هب تمدح رعد ىلع يشل :١ فاي

 يعاش طا رك 3 قاطع نيف ينا هيذو جز رحيل ءانغلاو دمحم يبأ نب دم ن نعال ردشنا

 رم واراد ناكو هئواص هيشي الو قدسا عماج 3 وه الو فاد 1 رآاقو قدسال هنأ

 هال < مولع ني 8 رح هبرذا ناكو دو.2 دا نب لو دلو ن 9 ل ناكو ابدأ الضاف اخ

 كلذ نه ا دش ركفأم ىناالا اًضرأ هنع يور دق هال ا 5 د1 مم .هومعو

 لاقيدبز ءادم #<نب ني لع ا ينريذا (ع هكح 0 هابا 06 را

 ترف 2 :مفارسنالا ثدر 1 8 اقم نوم م 2 ك2 93 لاق رفعجوبا ىذا ىنثدد

 ىدبزيلا كك نا مهاربإ 0 لا 0 تاق نيورع احا ال هيرا زوهدنع

 ريمالا 520 ةيبغلا تالاطو نإ ريعبلا دورش اذهاب تدرش

 * ريثك ريب يحن اثلاثو © امبيايلو نيسموي تقا
 1 جل ديب ا ل ا رج اج ا يا ا 2717712775 7 ٠ 712 21077157 3157-617 72 طش 1/7 ا ا اتاك الظل 733
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 هم عامل 3

 ايشن نيعش ةبيوصام * هلال داق اورق ي رأ

 انكر سأرلا يف يف تكر ذا ©« انباَخ نع رجب هع :اغأ

 انجاعأ نيرا ١ لمح +  ههحم ىلع ينبال اتمحراي

 ىل ةحاح ىف هب نيمتسا ميهارب ا ىلا دعك لأ ىديزيلا لضف يف ندد لاق يم ( ينثدح (

 دكا نع هينا امو ع ىديصأ 17 ةلاطاو روحا هتان نم ةدي ساو

 اس نع اسنخلا اسعأ تن 5و اسرقىلنكت 5 ول كتيدف

 اسبللا كياا افخم هب # زدت امو كدنم ربلا ع

 ايدل ىنه كيدصت للدث. ك # او قاع تاعح نإ ال

 ابوجو يدنع كقح دادزاو ةوأ نم مدقملا تنكو

 احنا اههشجاخلا يفتلز اش * هنف تءلكت دق امل فطات

 انجن يد كققرب لَحاَو تنكر ناندح انأ:ضوارو

 الا الإواع ديرام ىلا راما وه نفذ

 ايحمت كش ريتغ .هنفلال * هيمتقتام فلا الامو

 انيدالا حنت دالا كاذك «+ انجح ادو ناقاخ كدوي

 ايوريخ هف عمجتو هيلع « ديزت دقلب هم فاكت تنأو

 اقلال نوفا نالاودو ع هس دولا لع كل 00

 !ولقلاهيلا و..عدي ردبلاك هه لالاءارب ذا امد 1 #

 اميضقلا يم ةذاعاو اكل 2 ةقفر هل ىرب

 !طو بجو الح 7 مك ه هنممهفلاو ساق يف قاف دقو

 انضفلا هولوان اذا فاعي * سيل نولؤّه اف غابيو

 اميخحينانا نظ دقوبا>ف © نيدهازا|قفاو هنكلو

 ريما كر ناو
 ابيذ ةاشلا ىلعتخهأتالف * انيطايئذ ةاشلا تراز اذا

 ادءلطلا ءاحوامو» لتغا اذا *© مقسلا ءافش بييطااد_:عو

 اوكرلا ديجي ازهر دال م8 انالاف اسواق ير تلو

 ابوي نا هريهطتف تاغ 6 * اوه هيقع

 | لماز لاقدمحا ىج أ ينثدحو لاقللا دييع 0 ين”دح لاق يديزيا سابعا نب دمحم (قريخأ)

 كلذ يف ميهاربا يمع لاقف 0 ةدابعو منك ١ نب < نيب هرافءا ضع ىف نومأملا

 هداعدل كلت لزي ملو « هدابع لن و

 هدابا ةسءيق ىف مكحب # نا زاجل كح راحو

 هدادعسةنم هأفق ا ٠ هلهأ ىف نعم الغ نم .



 ( مخ )

 قار دف هش « ىقايسو ةهتيد

 ناسن اىلاوبصأ * ينارثتتل متن م :

 هناو>ا ضع يف يدبزمل اا. يبأ 0 مهاربال لضفلا همت نع يديزملا هللا ديبع د ادة

 هيلا :كف هحاصتساو 0 هئم أ قو '

 اردقلا هسفنب زوال 3 3 0 هتف ةدحاو هانا ن

 ار.غ نكتالو هيلع يهزأ 8 نكف كلعدحا اعز ذو

 ارم هارد مو هنما د :ةعيفت» جر 1 ند تأ

 : اريك اهز اذادشانكلب * هل لذتسدتو لذتسي ل

 ينأ ل لاق هيور مه نإ مساقلا نب دم < انثدح لاق ىلع نب نسحلاو ي* ( ي ةدح

 هرماق ترش وهو ينأ ىلع لما د4 ينأ 5 مهارب ١ لذ د لاق نودألا نإ رفعد- نع

 ٍطاص نب ىلع ذخاف ديرعو ركسف برمشلا 0 و برش تاك هل أو ساجحف سواحلاب

 يأ ا 1 املفةهح را هدب ىلدملا ب تحض |

 وفعلا فرع امل بنذ نكي مل ولو * عب 0 وفعلاو طا دشن

 وحملاو ركل يودن ناامو تعز < 0 ضعت نساكلا :هتدأف تاك

 رسلا وه هنأ كشال هب تهدب « املامتحاناك 1 ااا يم الواو

 وفالاد» زوم نأام ماجن فو # ةقلكت دع كنك ذا اه 1

 وبلاو ديما ر في هندل: نم ىلا © رات لج ىنذ نم تاهت
 نب لوله لا مه اربا' رع ءاخ 1 يذيزتلا د. نب لخذفاا انثدح لاق 01 0 2

 هيلا يتكف هنع بجو هيلا للصإ يلف ةلزتءملا نه ةعامجو وه الخ دق زهق داس نود

 00 مال_ا .يف' يبن «# هيردقلا هله مكيلع ت تت

 1 1 مهو * ؟ اهلا الف 7 3
 هيلب كلب وكر 0 ثأ هب تفح دقو 2 نوره

 4 5 تدق: ناار كفاه اجار مامالا اندئاق ئنكل

 ١ نأكو قدس هل لاش نإ مهاربأ ي حل ناك لاق .لضفلا ىثد 0 2 قر |

 1 مالغلا جرخو هعم مهاربا جرخ مأشلا ىلا مهتملا جرخ الف ىلاوملا دالوأ نه امالغ
 2 نك 2 ريغ نكسسملا كانا م يح دو هنا مهاربا فرعو ركسعلا يف هفلأي
 هنبا ىلا مهاربا

 ايوا لعت دق هقرعي * يذلا نا بوقعي ينال لق

 : : وح فدا دق نالاقا * ىعو امن كل اعحن نك

#« 

 ا

 ابيوصتو اديعصت كفن * اق اذ اذو اذ ادهدكرب

 انوع اك يمرر ره ند نا دل ا نكاد

 ( ٌرشع ن كك يافا ك1



 (مل)

 ممدحأ معامهللا و اسئرنيثالث نمرثك ١ اهاعداف ساحيف ةبيرم ةرظن ترظن دقلهللاو ف رت

 يئدح لاق يديزيلادم< نب لضفلا ينئدح لاق ىلع ن نسما ( ىنريخأ ) مويلا اذهىلا تناك نا

 اف ةعقريف بتكفلاق وزغ لالا جرخبام مصتعلا عم ناكدنا دمع ىبأنب مهاربا يمعنع يخأ

 انوزغ يتح قرن الاثكو سنأأ هيفىل ناكف ةيوار ىعاش بدأ فرراظ ةريعبلا لهأ نم ٍّى

 لع ىل مزعو هبهماقم لا نام ل رفح ناك هل نكو عرضا ىلإ ةاتفا ادعو

 ترظنو امتدروذ 0 « اهل طاقتك أ ناكفىل تضرع ةحاحل ةريهنلا لا صوخشلا

 تاقو اماياهعم ناح. سا .تّقاو احرف راطتس نأ داكفهيلا تيضمو هنع تلأس منهل تدرو اهف

 هناتس ىف انحرطصا دقو اهذعب ىف

 كتيدف ناجع. س ىدعشماب

 هحر#نسودرفلان م ميرك را

 ةَركاسوا احاور قئادنح ال

 اناسنا ناسنالا كلذ ىتا يفن * هب تفلك ناسنا ناحيس طشب

 انانوس فاك[ ىف ةبادل[ اح
* 

* 

* 

 انا هاير قف ابرطأ "وزال 6 :ةلوقم نم اكلاو . انناححر

* 1 

 نإ

 انزإ

 دع

 اناكأ "ناك نوم :اعردح الادب
 انايح| ناححيس ىلع ريسملا ييط

 انا ركس تنسما دوق يفلاف 0 5 يرا 3 -يارق 5

 انادشأ بصلا سفن ناح.مي 2 ند 00 باع 0 اير

 انك نم ناكسلا نسر سك سو

 انام ريد يف مهو اننبو

 ين نب 00 انلها ند 2 هللا دع 0 ينثدح لاق شايعلا نب ل. 6( ينريذا )

 نطو نهورمنهناحيس ايقس

 ممل دولا اندقع نيذلا مه

 ءاررا هللا بكف هب سنانل دمحت نإ
 نإ

2 
 ناءتفلا مركاو * ارط سانلا مركااي

 ناندلا فالس يت « ايكل انيلا ردا

 ناك فكنديم *" لازع  ءانغ" لع

 يناورسسخلا كبارش *# ناحهحو ىنءبرشا
 نادم نماهلامو * ريظن ناحل اش

 ذ وه يذلا الا

 ناو مرره تلا لالبلا ىعا
 ناكم لك يري * 0 ردن. نانلل

 ناسغ يلا ىدل # ردب ريغانل امو

 ناك ندممل انو © دو

 قالك ةلوَصْوَتَج ها تقولك يف ءارك ذ



 ( مف )

 ا
 نسكلانب دمحم سابعلاوبأ انثدح لاق شفخالا ناماس ن ىلع 0 ١ كمال ةعاطلاو عمسلا ا

 دئعتتك لاقد# يف أندم هبا نع يديزيلاد# نب رفعج ين : دح> لاق مشاه ىنب ىل وم رانيد نبأ ظ

 ناين 2 هلال لص 2 | ب لقدمتاب كاع 0 نوم املا

 ا وسراهع داعهدعل ملناو نإ هدوعل ايكمقسلا دولا -

 اهايلخ تاقفشملاعو ريدق ام < هناكش دنع عاترت له ملعتل

 تاقف لاق

 لودر ميرا ك0 8 اللع سا 6

 الودودل 2 اذا * يح ناردولا هموسأ الار

 الياد هل كاوه ىلع ا »* 2 لصوت ةاحلا ىنضدوف

 البس اهرشش رجبلا تومو # رغو ىوهتوم نانوماه
 مهرد فالا ةرسشعب ىلمماف لاق

 4 مهاربإ هءاصل ها ينأ دلو نم م هيف روش هل نمو 3 ظ

 1 ا هه قصرت ل 1 22 ميو جر نو 2527 كو بو كحل ١ يتوصل حسا

 تس وص امش |

 اقحتسم قشعال نان ماب اقهعت دمنا ينحاتال

 اقلخ هيلع مدل 1 مو # اقلح ىلع مدس ا مو

 مت 0 هت يف 00 0 0 ا قر كلع

 هيفو قاطم ليش فميقح نود# 0 سيعأا ينال ءانغلاو يديزلا ع 0 مهاربال رعشلا ْ

 موميم لمر بيرعل |

 تنك لاق مهاربا همعنغذمحأ انثدحلاق.يديزيلا دمع نب لضفلا ىنثدح لاقىمت ( يفربخأ)
 تقريؤ ةبق ُي ىناح لاو حدو مغ تاَذ ةساش ةكللخم ةليأ ُق انأ | اني مورلا دلب يف نوما 1 عم

 احد اناناس ق رألا اذهيف لقتلاقف كل. مل ت تقف يديزيلانب مهارب 52 تلاق سرع ة هم .ةلايف اذاوةقرب

 تاقف اهف مل

 ُظ اذام

 قالا كاذب ي عا نهنال #2 قثمدوا ندر لبق نم

 قحا فاللذ روزلاو ىلع * قاحلا نعأ وهو هتقراف

 قاع تدب ا ياا تسلا »* كر يد كلغ يذلا كاذ

 ربصلا نايل كرار ءاقارا ووك ملأ 0

 تلاق مث تكحضف اذه نم 0 اهعزايح عل مطق دق هتنئطظ اسفن تدسفنتف لاق

 كنأ كل كارتفأ كليو تلاَقف نطوال هلك اذه 0 تاهه تاقف نطولا ىلع



 ( مك )

 اعجحر هه ث انيأر م امقرأف ةدوع هل لهن

 اهلع برشو اف ينغف أرمضاح ناكو تاربالا هذه يف نغ ةيولعل لاق مث 7 يتامحو تاسحا لاَقف

 لاق يم(ىنثدج) لمر تايبالا هذهيف ةيولع نأ اهلك و راكد ا حا هنن

 نا ولاقخ للع ايد نوماللا ىلا توكش لاق 5 نع يحى

 كلوخدن وكنا: عدتساف كلذب تملع اذاف هعم ةولخلا ديراو يدنع مويلا رهاط نب هللا دبع
 يلا تريد برشلل اوساجدق م-منا تملع املف لامي هيلع كل مكحأس يناف كيلا هجرخا وا

 9-0 لاق د 00- نإ لضفلا امالح

 نسما نيد تاتكو رادلا

 ِتابلا ىلعىيفطلا اذه « ٍباأوتاداس ريخاي
 يناحأ ندم ىلا وح رح اوإ »ايل مكعم ىل اوريصف

 تاتو ال ىلإ تكف رانا ءولبو هلآ اوثك !ىدض لاق اهأرق املف هلا اموت كمبو

 يلا ىلع راتخال تنك ام تيتكف هعم يضعف كيلا هجر تل راتخم نف نكلو هلا ليست الق

 كلذ نم ينيفعت نا تيارنا نينمؤملا ريمأأب لاقف كقيدص ىلا ٌق نومأملا هللاقف ادحا سايعلا

 وا كلذ نم دبال لاق. يديزبلا نبا ةمدانم اهب ينلدرتو كتمدانم نم هب ينةةرش ام ينج ردا

 تيضر دق لاق لدعاف مكحا ينكل 1 تنا رصقت وا طتشي نا فاخا لاق مكتحيلف لاق هيضرت

 ىماهلمحي نا لاملا تدب بحاص صاف تاعف دق لاق ةلحمم رانيد فال: ةنالمث .ةبلا لم لاق

 ناك لاق دمحم نب نوع ينثدح لاق ىلوصلا ( يادح ) لاملا تدب ىلا اهدرب هللاددع ماو

 اناسلءاسنلا ف رظا نه 2 ايلع اط لاقي باحسا ةيراج قثعي يديزإلا دمحا يبا نب دمحم

 فال ا ةس.م مصتعملا اهارتشاو عب . ملف 17 فالبا ةيذلعأ اع م يطعاف ءانغو اهجو نهسحاو

 ىديزيلا دمحا ينا نب دك اني دس اقن وح مثيبلا نب ىلع ناكو نوماملا ةفالخ ىف كلذو رائرد

 نذا ناف ًاتايبا كلذ ىف تاق دق لاق ايلع عم كت طصقام لاقو اد.حم اعدف ريا نوماملا غلبف

 هدشناف اهناه لاق امدشنا نيئمؤملا ريمأ

 م ك0 ناو « انييلءال ييبسح هللا ىلا وكشأ
 انيددل يح 7 ة> تدب 2 دقؤ نيك ءه وال 4 ادعى

 يي

 انيمذ الادجحو قوفدب يددحو هب وَ ىل يبل يققرو *

* 

#*# 

 انيلغتلا ع 0 الع 5 + نصير دع لو

 نإ

 انيحلا دح هبح يف تزؤ نو همهسأب يب اق ير دوق عبارو
 انيوادملا ايعأ امي هنع ت>رف *« كلمت دق د2 و م ضعءاو

 : اح الو اهندالا ل عدب مف « هنكم ايندلاب نيدلاو ةأنأد # 1

 اضوَع هذ رايد فلا اذه نكلو هنم اهعّرنال قدس وبا هنا الول نوفأملالاقف- لاق
 'تلقف اهنركذن الف. ةنالف نمأ هيلا لآ ام تدلع دق دع اي ىل لاقف رادلا يف مصتعملا ينيقلو
 1 تسسلم ط ب وس سس سس ع و ص و بص جرس ب بوس وج رسم موب وو يي ميسم ب سمع وص مخ ع و حصه وح د م



 ١م(

 ٍ هلأ دكت هشدص ناكو عيب رلا نب سنوب ىلع دمحم ىأ نب دم يفعل

 الوم ككل ىر# ةعبرأب ع اثم كيكأل اح كك أب
 اليوط هيف كاقلأال مويلا 2 « ىنناو ءاقالا لوط نم كنقعأو

 اللياج داؤفلا يف الع تالح * امدعب فال كذع ي ربصي فيكف

 سنوي هيلا بتكو لاق

 ليوط [ظاى1 كش ا 5 لو تيلبدق ؟ىلا
 ليلخلا ملط دقف باذن ملو # .ليلخ نم ينحتلا مك اذا

 يف ىلوم تونا نتدهللا دع ريس وأ ىلا لل لق 0 نب نيا ىلا 2 ينربخأ)
 عش هيف لق هل تاقف ذفنق انل رهظف ىديزيلا دم ىنأ نب كم# ةلبل ىدنع تاب 0

 لوق. ًاشنأف

 ع تدحتام الا ليالا نم * ةعغ دعب انراز ليل قراطو

 رداقملا هيلا تقيس ؤورصا لاقف * يلا قراط ام هللا دعا تاقف

 رداس وهو يش ق افنذءاحدقو * هتيأر نيح دازلا وفص هانيرق

 رجاوشلاحامرلامضلانم هتمح * ينأ اذاف اضرلاو ايلا لج
 رتاووه الوارونوهر مدلاىدم * هحالسل 0 هارت

 ىديزملا ع يأ نب دمحم ءاح لاق قا خ؟د> لاق لضفلا ىمع ىنثدح لاق يكل 0

 لحال ندا لل نأ قار 5 ا دق ل لاق نذأتساف رضاح انأو نومأملا باب يللا

 اف ةعقر هيلا عفدف لاق ةعقر هيلا لصوت النا ك ىماف لاق

 مامطا كلملاو لدعلا ماما #* ماماللةيحتلا يده

 مامالل القل يوهاامو # ىتايح هل تاذب وا ينال

 ا ل قفاعو * اعفن هللا ءاودلا ن كارل

 ماع لك ىف ةمالس كيرب * بر هئم ةمالسل ١| ك.قعأو

 0 كفك ليي وست © وك د مانا فإ نحل

 ىنثدح لاق يمع (ينثدح ) راند افلا هعم تامحو ماسو لخدف هل نذاف جرو اهاصواف لاق

 دقو دبع ىلو وهو مهتءملا يلا تاخد لاق ينأ نع دمحا يأ ىنثدح لاق يديزلا لضفلا
 بو.« باغ م ةدم باغ هناف ردقلا عطا ن+م يف ا لق دعب لاق مل م سفنتف رخقلا 3

 تلق رانيو هلام تدب لب كلذ ل م ناك ناذ علط 00 هينيح ن

 كسوص
 اعمل دق مث باغ مباغ * اعلطدق سيحلاةيبشاذه

 امتصام هنع للاب هلاساف. * هلك اشي ريغ يرأ امو
 اعجاننيب ناك يذلا وه * ردق هنببو ينيب قرف



 (م54)

 امور وأ جتك ودمع لأ لاق
 ةلئاثو ءادح .ىحر ٌؤورما تناو * ادا سلب كانرؤ دقل ىا

 لما را تأ الإ عناصسانلا يف فورعملا عنص امو

 ةلواحم نمأ لك هنم تءكحاو #© هنبال ةفلخلا سانا كريخ

 هلئاق نظلا ”يطخم الا ك.ءمك * هملع سانلا نم نظ وذ نظاف
 ا ريصبلا دنع تويتشا اذا * مجواك سانلا ةياغ تهان كلا

 ملا تكف 9-5 وبا لاق

 هللاق قدض ليقام اذا لاقي * ام.ريخ لوقأ ام عمسا ةيبظ انأ
 اراك اك ءاويكم ةكامأو 8 ةدرأ نم ىلا يدبتك تدع لد
 هلذا وع 2 هلذ اف كمحن »* اقراع كد د ريسصقت كب ناف

 ا اق هللا ع ينم ينأدح لاق يدر ربلا سابعلا نب 500 هللا دنع وبأ ( ينادح )

 ينسعأ ت تاق 0 ا حالا ترص لاق ينأ ن 2 أ ى أ

 نيد ىلا كتقيس يف تددو نإ ل ّ لاقف كنم دفتساو كيلا ريصأ نا ينأو 5

 اهامو تا ملع هب هللام رورعملا ند يناخدف اهريغ م رهشلا نه لقأ م يفأو امهلق

 كلوق لاقف

 نامألا كك داو دك هدلا . كد عا ..اعز
 ينأدح لاق حارب ا نب دواد نب د. ينثدح لاق 0 هللأ دن رع نب دحا ( ينثدح )

 لإ 0 ا 58 7 9 تفهس لاق دو ل يح محا ينادح لاق يديزيلا دو ب هللا كديبع ءاقلا |

 ديو نب مسمى نيب الا بخ 0 تقرس ام

 وبس

 يامالا يف وأ 'موتلا يف الا'كاق_ 1# اف لاحللا هنود .تضرع

 ىناس 1 ياقب ال د ةحاوم راذلا دعت أب تاَقف

 ينامالا كتيداو رد عدلا ») كداعا . عر

 اضرا م لاقو

 ليتقلا كاذ ينناف بيصأ * ضرا لقب ىىمستا« تم

 ليطا تفاضل عك كب [ذباعأ كنا انا تلف

 للا برضي ىنيل # يبو كاوه ينريصو

 #  للج هتقالاف * يدفن مكل تك ا

 لحرلا كلذ يناف * الجر يوطلا لتق ناو

 يبأ بتع لاق رفعج يبا هبخا نع هللادببع يمت ينثدح لاق سابعلا نب دمحم ( ينربخأ )

 0700 005 0 ج2 722ج 2 وج ب ل جير عيعجسلا
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 7س ل ا للا ا تت ا يع ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا يا ا ا 2 5 ئئئتئ اعلا

 نيشح نيس ولا ركتو ال8 كراك نوال 15
 تبدصل هادي راع يذلايف هل د مهاكف مامالا دودح م دقل

 يبأ 2 رن هننالو مثهرد ند نيس. 5 يأ سعأ ديشرلا هل 3 الا ماا امل

 نع دحأ يخأ ينادح لاق يدبزي ملا دهم نب لضفلا د لا يم ( ينريخأ ) هلثب دم

 هيفا ذقن داعااملق هل نذأت 1| يف ةقرل !ن وهو ديشرلا دمحم وأ نذاتسا لاق هيأ

 لحملاو جاعزالا ةيحالا ىلا * # لب .الادجوأ انفرد 51 رذاب

 # ليالل ندي امد قولا "نك تا نم نينوي د نك

 8# هسواسو هم تبرق ا

 لطي مل ديوةأ كدوع ناف * ايرتغم بايحالاب كدوعلاط نا

 نإ

8 

 ل.:* نارح> ىلا داؤفلا 506 لة نارج نم رهدلا ىنتشاامأ

 لمالا عم ىتت نا كسفن لعا # مهراد برق لم اوءاح رلاب شع

 دلو ند ةعئصةف رعش هل ند رابخا)

 غ2 هدلو دلوو يديزلا 1-2 0

 هلو هرعش نهدف ينغإ امو دمحم ين نب دم موف
 - / ٠4

 نوبل فاك 1 كاش د قلل ادي كذا |

 ه5 للح فكل اق #* ىض مكن تس نا

 لكلا كلذ يناف نإ داحو ىروطا لق ناو

 الا لوأ 3 ايتن مالس نب ماسل ءانغااو هللا دبع انأ ينكو يدي زماا دم نا هشنا

 ناو هل ة هردملا ريثك ىدبز لا دو ينأ 0 20 ماس ناكو يروخذام هيف ع هلو

 يدز لا دو ينأ ن ا كوشن 1 هلأ الإ ة هةعيص ه رعش ند *يش يف

 كهسصسوص

 ىمتسا الا ند ردم اعرد تَدَح * "يعاو ماساي تنا يباب #

 ىو يمغ 5 ينرعل هه# الا قاخ م رقأ ينعدص

 يعقسا توما نا نيا قا * اساار دقلايف ناك نا ىلا. :حاام

 ينأدح لاق يديزإلا سايعلا نب دمحم ( ىنريخا) ور# نعى مولا ىلءر فرف> ماسا ءانغلا

 وباكللا رظن يبا ىل لاق لاق د.< يبا نب د.< هبا نع رفمح ىبا هيخا نع هللا ديع يم

 تايقا دقو ىل لاف ىلءاح دقو ىلكعلا ةيبط

 دالوالا ند ابا ل تدلوو #3 مهدالوا ممل لاحرلا دلي

 1 هج ل جر 2 مس جد همس رع م حجم
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 حيمرلاوةبيرحابر »# يننافتأشتنا اذاف

 حيوالاو ةيودلا بر *
 ىلع نب نسما ( ينرب>أ ) فرصناف ماقو يديزبلا بضغف طول, هناو عم هنأ هب ض رعي

 ناّمع ديعَس وبأيف :ةدح لاق يعاز طا ةحيلط ينئدح لاق هيوره“ نب م اهلا نب دمحم انثدح لاق

 ينب نم ةمرلا يذ طهر يدع ىنب ب هيلاوم ىديزيلا دم< 91 كت اق ىتالا فسوب نا

 : : ,« وحم لاقف هنع اودعقف 0 ب 0 ميك

 مهرامحا ةزب يار اال # انموق نع لئاسلا اهعاان

 مهرارساك سيل مهالعأ # |هاظ مهتمتمس ن سحو

 راحو ىوق ن زعكيبلي # هريغ 5 جأ موب لئاس

 ليعذسأ. ىمتع ينثدح لاق هللا دينع يع 2 لاق ىديزيلا سانعلا نب ديحم ( ينربخأ (

 موشي ةيطخ هل لمعت نأ ديثرلا ان 2 لاحرلا د> ىف راصو نوهأملا غاب امالاق دحأ ل

 , تقر (جبطخاملف ةجوالا نس> توصلا ريهج ناكو ةرووهشملا هتبطخ هل اناسف ةعئلجا مون اهب
 باو سانلا بولق

 نول

 ىديزيلا ددحم ونا لاقذ ةعوس 0

 بيطخ وهو ماق ذاهِلَّدف ادب « مئاه ن 0 ديلا لو نأ
 بيلص هم دوعلاو مهراصبإب أن تناح لك ند ه سانا هامر الو

 بيرو نيعماسلل هنود ىو ند هل اح 0 مهامر

 بوق كاذ دنع تقر تان »+ 2 ا مماذ تعو 6

 نر راجنلا م طب ع آن ظعاو غابأ 0 نويعى< اف

 بيحو بيحالا ب اق يرتعااماذا # هلق ريانملا قوذ بحاو و

 بررقو حزان هنع 0 #2 مهنيدح وهوسانلا هنععدصل

 بوطخ هيلع امو تدرو اذا + ةماز> نيئمؤملا 5 هيبش

 تيطتس ةبيط ند هناصغاف »+ ه>اشمق و رعيف لصا|باطاذا

 ديل وبل هللا كب ع مدش * هب ىذلا نينمؤملا ريهال لف

 برغل كم رس ددلا الو املع ايلاوذاك ةدلإ 0 بغل 0 ١

 بيرح كيلا صخش هتريسف # هيما لك يف كيضريام عبتن

 انإ بيش كاذب هأباف الاون » د 0 نوما ألاوع يالا

 1 بلا لاا 225252529522 25525525 2 يي يي ي2بي575ي5يت3222 2 2 2 م اا



 (مذر
 3 ق0 ت1 0 ل 0 ا 1 ا تقط+

 فلعلاو راخأاو :لالخالا هلم ضال داج هلو 5

 2 ا حاقللا نافع الو وردا اط ناهيدرح

 فدصلا هقوذ قباطت ارد * مهاخم لافطاو درم

 فاالاو نيالا هنم ءرملا و * هب نوفكمي هيدل مهف

 ا ليسا دهم * عدج هلو تح ا ي*و

 اه ف ِي وشلال يع *« هسراف تحب ةئضرعلا 6

 شلال فاو نوكس| هذ ه2 هك تكضالخا دل
 ع

 فرع اه ةيداغ لك ف
 د

 « هلو هحرسأ كاذ دعاف

 ا امهوطرذ يف ءاعاص # همدشه درع هوقح َِق

 فدن م ىهو لازت تيعذ * اذا قاربلا ذدثت ءادرح

 فود هخ وأب يفزاحلا اا عارذلا دق ىلع يفوأ

 تففذق الو رو_> هناخال # مريض هلئءر_م ظاخ

 فج هذ نعمرذدحيف # رح هنتع سحملا 3ع

 تفي لولا دوغ يدا 1 اناهاف نا
 ف سعدق ناعطلا اندو # هتداعل هحمت اذاو

 8 رار راش ىو داو

 « الحر الو ىتد ا.شامال

 فكي هباعل داكإ يتح
 فلك هاف اذهو ادنف

 6 ام ةيحاب 0 »+ ا 0 ا

 فاخاي قون كيلا اهيا # هيوطس راذح لوقا دقلو

 تفس هنيئا تلو كود رع لع ارذ ىف كتيب نا ولو

 قذف اني سال رعد لكلا و هيلعأ قاذ
 فرصنمهنعىل 1 نأ * يندب نا كضرع تشل

 تدشنا لاق ءالعلا 0 ورم ىنا يننا ءاللملا نب نايف يبا ك ند خيش ينئدش ىمءصالا لاق

 هلوذ عع اءلق عع سااح ينارعاو هذه ةئافلا ككل ةديصق

 فسمالص نيودانمط # هما نرقلا يك ااذاف

 دمع نب مشاه ( ينربخأ ) هتطرض ليقم قاح يف هعذي نا بحأ دقل كيبأو ينارعالا لاق

 "يش يف مالك يرجف اسلاج فاخ عم تنك لاق ىممصالا ىنثدح لاق مهفلا نبا ينثدح لاق

 د انأإ اذه"نءىنعد فاخ ىى لاقف بغشب لعحو ىديزملا رد وأ هف ملكتو ةغللا نم

0 
 ( رفع نمل - .قكنالا 201



 ميه سمو سدو ماومح

 ناك يذلا عضوملا يف حلا ىلع تيتكف دج.لا ىلا فل>و 0 فاد نم ناك املف

 ةديبع وبا هيف سلجي

 اغيل هناك لت ءالكيطلا «# هك وأ طول ىلع هللا" رخ
 ساناا لقاو ابوتكم هسار قوفام مل ال وهو سلجف ةديبع وبا ءاحو سانلا حبصاو لاق

 هسار اسكنم لزب ملول جمل هيلا رظنو ه-ار ةديبع وبا عفرو نوكحضيو تيبلا ىلا نورظني

 | لاق ام هل انلقف هياع انفثو يتح ان مث هبام ىلا رظت ةيحان فلخو اناو سانلا فرصنا تس

 تيا نرأ نم تماع دق لاقو ىلع لاف طول ىلع هللا ىلصف مأ اقح الإ تدبلا اذه بحاص

 نءةلع تالتعا دم وبا 6 لاقو ) كلذ دعب انرك ذل دعي ملو ههجلا كلتل ضردتلا دواعا ناو

 يغذي 5 يقديفتي ملو يتاعيف يف رع ملو روصنم نب ديزب ينافجف را ىلع تلااط عبر ىح

 تاسآلا هذه ات ضادلا ةئقر تكف
 هلفاون و>رب يذلا ريءالل لق

 يراكلاذ لك ارهد كت يفا

 اناتنم ريخلل ًايلاط هءاج ل

 انأب هقاق ند هل عل كرا و ةرمسدمل اياب هل 0 ف *

 نب

* 

 ايان اهؤارمض تيثنا ذا كيلا © هتواقش هنءاحا كيرض كو

 نإ

 اف هظح يفاوف كنع باغنم « م كيلع ىني دهاش يئاغك
 (ينريخا ) ةلصب هيلا ثءب وناعتسملا هللاو انئاطيتساىلا هانحو>او دابا انوذ> لاقاهارق املف |

 باىصا نم ناكو مهفلا نب نهر لا دبع نب دمحم ينثدح لاق فلد وبا يعازلا دمح نب مئاه ظ

 , هجرخاو هيف دج ارو اديدش ًاثع يديزملا دحيبأب ثرعي رمحالا فاخ ناك لاق يمءدالا

 طاوالا ىلا هيسني هيف لاقف حزملا جرخ

 فجر اهماقذا يرذلا بذح * هل يطملجسونمو يلا

 اوقهدزاو بكرلا ءاحالا ثح * اذا لاحسلا ديبلاب نحرطن
 *  اوفته اذا هتك ءافب * لجز مهنوصا نيءرحملاو

 فرش انهوذ ضرءعنزفذق « ةهءهم فاسم نمطق اذاو

 اوفرع الو موق ىار ناام * بذك يذ ريغ هيلا ينهأ

 #ئ

 نإ

 نإ

ً«< : 

 اودب نيذلا سانلا راغ فق

 فححلا عضعضتو انقلا شرت#_فذا اذا ناعطلا يف ىحك ادحا

 هن يمكلا ىتاب كر يف

 # هعش نرقلا بكا اذاو

 اوفقو ذاو اوم# ذاب را يف * لزن يذ يا كرد هللا

 * هل | ءامجعولا 'يلمم ال #8

 ك0 ئ ئ ا ايي حلا

* 

 فسح هاللص نيود نط
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 نيته لق يل لاقف هوبأ هب ينام -ةلعاو تارنآلا ضنأو رخلا هنريخأ هيلا تلخعد املق
 مم تاقف كتءاح 0 يهم انو 7 يح امك 5 اريط دك ا ىلا ايف 2

 تيتكو ةاودلا تحاور يدي-اي

 4 ىلع هللأ هفيلخ د هدوعو»ه ز أ ندم قخأ

 ههح نع عقدي ال قحاب نإ يدها 1 تر هل ندهو

 هقدص ىلاقدصلا يفو 1 #« هده ىلا يدطا يف سني

 < "قو يحول هال

 دق هتسقو هلغلالاب ىلإ كففسماإ 1 قو

 » .ةنخو رم .ةعاطلا هل لهو
 ه يذلا مظملا قنفلا قئارلاو ْ

 يتجاح يف ديشرلا ىلا ىضهو رعشلا ذخأف لاق
 يناسقلا يف لوقأ تأشنأو مود كلذ

 متاع ليللاو راز فرطب الهأف « ملاح تنأ مأ,ءامدأ تقرط الأ
 مداع يفاقمرلا لق مالأو * ةوفج ملظعأ سانلايأ ليقاذا
 مداقتم هعؤل ءوس سرغمو * ةوعد مؤالا ىلا هنءاحا يعد

 مزاوالاو اممساناهحو ةدءفص #2 ةيياص ارد سل نا ىلع يدش 9

 « محاحو من كام ءادجو #* هيث ل قاقد ةحيفسص

 ملاس كه>وو مؤاىلع ضغاو * ابدع تاه كلا لخ م ا

 محا كل تكول مول لك يفو 0 0

 مراغ لد رعو ودوم كو فاط كف كول وخدم كالصأو
 مهاردلا هنقحلأ ىعد برو # مهف قدلتلا 0 عئاصت

 مغار كش ىاش للا تع را *# -ةرغ كتبا وأ بير بارزاف

 الص هريصف يئاش هنأ مسا ناكو لاق
 5 منقالربأو ل ه0 يال تكا سل ا

 1 "ل , مسسو ءيضو

 مآل ةثلوعأ نا كالو

 مها ان ل نك“ .ضو.ةملا ٍِق هّةعيص تبق 0 كام كمر قلب ثدح امل لاو

 * كر كاذ لق نمهل ضارعو

 8 ةحاض تقعام كان الق الو

 كلدلا تدر يت> هل تءقف كلذ يف يره وما مالك يف 1 اه سعأ يف ينطكو لع راصق

 تسلف. ىضم اه نئاكسا هل تدع ا نه يرد ام رذتعو يفركش ينءاحف هياع

 لأ ةرصبلا دجس» يقف سا ةد بع وبأ ناك ( دس م وبأ لاق ) ادحأ ءوتس ىلع ؟يفاكي ن م 1

 نئاثلا :هضغأ) نم ةدقع و[ ناكر يا امي شاحب هال فاحو 1 تيك ورم راك

 ةعيقولا ىلع نام.تحي امنا يديزتلاو ردالا و هباكال لاقف مهلاثا مهر و

 كفك 00 هيهذع انامر دفق هناو كلذ يفغاب و مهواسم رك ذو سانال



 : (ا720
 يي سس هسا

 هتسايفكاذك اذناكنئاف « اوم يئاكلا ع هنأ

 سامع ندا ىلا هصوختش رضحو لاع ديشرلا كما لاق دخ ينأ نع ( دانسالا اذهمو )

 نمرضح دقو لاع . كما د نوما ل ناهل تاقف دلاخ نب ىحي دنع 55 ناكو يناغلا

 تدعم 8 لاَقف ىلا هلدعيا ع دلاخ نب ى ىلعاأ ر 00 نأ 0 تءاع دقام هصوخذعش

 ظلك :اياجاف تلف لاق اهشوم كجاحم تبسم هظفا يف ممتي ىل لاقف نيمويب كلذ دعب

 ف انآ ادع مايل لا ىدجحلا يف .ناكرم شيب يقل تح رخ اءلف لاببتللا كمركا

 ليم قوس نازل ت داو دقو لو, هتءءس لاق كيد كَ ةحاح هلأ 21 _اكلا ا نا

 هيل لاق العو اردق هل ناف هللا تاجا ل5 مودل ليقف ةيرش امهم اذه تقام تارفلاو

 ا 1 نم هلاجدمفا لعأاال نإ جدكخأف لاق ةماعلا حم طق ايرضم تساؤام رنظ“ نم
 يدنغ قةحتف نيدب انبلطت كن اكل هللاو لاقف “ع هامل يف هللا كمرك | كنم ناك له

 هللاو اهكتاأس نا ادبأ ةجاح ىل ىضتالو كدي ىلع ةجالا هذههللا ىذقال هلتاقف هنع ينغلبام
 يناف ت>رذو ينو تاو هب ينتادب نامالسلا كيلع تددر الو ادبا ان دتممكياع تماسال

 0 ليلا تي لاقت ينل قدح سك رك ار اذا جامل هللا يف كفاو يسال
 تحاسف اميرق ناكو هتيقاف هيلا هلوسر عم تء>رف كقحا» يتح فقتل دلاخ نبىحي ىلع

 ىناف ماص هنبال بدؤم بلطإ هت مل دولا رم 5 ىل لاقف هترياس مث هيلع

 هدلوا ايدؤم دار أ فدوب نب جاجحلا نا كمربنب داخ ينأ هب ينادح اًثيدح كئدحأ

 ملا ىل اوعدا لاق ىنارصنلا للك هملع سيل ل انههو ملاع 0 زجر انوه هل ليقف

 تهرت 1 قع كنماعأ هنأ اورك ذ دق ينارصن ىلع انالد دق انا اذهاي ير ” الأ لاق ذآ املف

 هملاعمو مالسألا علا رش ىلع مهدي الو امو دنع ةالصال مهيابال نم يدلو ىلا مذأ نأ

 ةمججلا يفو ةممح يف يدالوا هءاعبام مويلا ىف معن نا ىلع رداق لقع كل ناك نا تناو
 رؤت نا دمه اباي يغيتيف ىحي ىل لاق مث ةنس يف مهءاعبام رهشلا يفو رهشلا يف مهءاعبام

 هعهضف .روسما نب ندخلا هل تركذو هاضرا نء تيا دق هل تاقف هاوسام ىلع  نيدلا

 أذ_ه رذح دق هل تاقف هنم ناكامو مداع ربي هنريخاف تاقا نيا نه يناس مث هيلإ

 ىنءيارفمج كقيدص”ق لا يردنال مو لاقو كحضف هاضاقناةحو ىأ نه يرداتسلو ريسملا

 رفع ىلا تيشنافهيلا ةعاسلا ىذملا ىلعهةك رت دقف كتحاح ىنركذي وا نينمؤنلا ريم ماكي يت>هنبا

 ىقارط يف هلتاقو

 هعيش نغوام؟ نهج نع*# مريخ ,امع يلكاساي

 همدو هيحلب حاملا طيس # لدحر ارفمح يحنإ نأ

 همعل ىلع فقو همالكو # ةمرحم ادبا ال هيلمف

 هنلق ل لعاا ردح ناكع هه كرد ' ةقباسم ٠١ يرتو

 1 ستتتتس همست ص ع سس ع د ويس محك صمم ص لج 2 حج دج وس 2 جم هو حجج كج
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 يحتال ركفلا لاطأق لاق ديزةن رشتولا عوقلا رح ندقا لو تعال تاق د ل1 كل
 ةين مهري وا موقلا ريخ نم نالاقف ةلاطالا هذهنم نسا ملا 'يط>ق برم نال تاقف

 لبق هنقزل تلق ننكولاق لاحاو نأ يح ندلينأ يضرام ريمالا هنلاحلصأ تلقف لاق دير
 يئاكلا لاقف ىتمم اذه عفرف لبوأب دارأ ديلولانب هبيشلاقثهعفر دعب هبسنوذإ م-ابيتأينأ

 لب نوكيال هنال اديز عفر لبوأب دارأول ريمالا اهب أ اج طحادقت تاققأ كاد ريح ترا
 كباس كا راق هريغو يودانلا ةءاسم عهىلع ت اذدتل يامكان يدوملا لاقفاديز مهريخ

 اف افلتخايتاا لئاسملا هيلع ىتاي حيصف ىبارمعاالا امهنب يضقبالو ناملاع ناذهلاق مثلاقمويلا

 يباعالا ينأ, نأىلا تقرطأو دم وب أ لاق بارعالا ءاحدف نه حيصف ىلا تعيفلاق بيحبف
 دشتي فك ريمالاهللأ جاصأ- تاقف رضاح رودنمنب ديزب نبروصنمو هلاو> الام يدوملا ناكو

 تايبالا هذه يءاح يذلا تيل دف

 بسحلايوذ نمءاعتسن نمع © هريخال قئاسلا 0

 برعلا حجاحج ارطلصفلإ# اطل رقت متداس ريح
 1 0 ,مهريخ وأب 8 قدرك اوعازج نم نأ

 كاف هناك نأ ةداعأ لك ا ةس معو كا فك يردوملا ىل لاقف لاق

 كنا لاقو يدهملا مسبتف لاق ةعاسلا اطاق هللاو وه يفاسكلا لاقف برك وبأ ةين مهريخ نا 5

 اهلكانف باجأف لئئاسملا هيلع تيقلأف هيلا ثعب يذلا يبارعالا علط مث لاق يردن امو هلدوشثا
 نع بيش يل كاقث دع وانا تلقي ضرألا ىف تبرض يتح ر فرسلا يف ردتسافا ل رك

 رفظىرءءا دقو رفظال لءفاملمف هنكلو اهوركم كلذب دار ماو يبدوملا لاقف ريمالا مسا

 اند راع 5 لاق ع د كريغ ا لها تا اب ريمالا | اكلت ال نع هللازا تلقف

 ممن ابغ دحم نأ وجرأو تلقام تعم ذقتلق نولعتل امأ ريالا يدي نيب ىتطخل ةئش ىذا

 حبصأف هيف اهاق تايبأ اهف ةمقر هيلا تسسدالا اناويد عدأ يف ةدع اعاقر تيتك تح ا
 يو 0 سانا

 دودتطاب ,ىز نع نئيعاعأ »: كو كرضت الو د 5
 دسلولا نب ةينش وأ اكون يسع دقلا ةقينع 1

 نا 6 اللا تنام عاق # قتلا ينب يدجاي بيشاي بيش

 دو>و مزح ا 0 لال_> نم َةلذ كيف لو

 طق هك جلا كنأام ريغ

 0 ل لاو 5 يلف

 لضفلا يمي هن ع يناكلا ذاتسأ رخالا افاخ ودي ىديزيلا دم ا

 هتقع رقت ههأ 1 * علع تدعملا ندا

 2م ا لح 2 ل ل جل ل 6 1 ا ل ل ل ع م مو عع مح

 دوعو فد برضو ءانغ ح
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 ك'م رذسو كردعذف ٠ نه كلي 0 هل لأقف ءاللب هيلع علو دق ا م اريحتم ةببتق ىتاو

 ص>ف د ىسع كودعضف ىديزيلا دهم 9 لاق كي اع م ككنهأ ن*و هلع هلأ هده

 دواعأال ةستق لاقذ كدعذف دقفاف رحم كنع ماج هايالبو هناح زء نمهللاو هذه 00 هلجرب

 وبأ يخأ ينئدح لاق يديزيلا دمح نب هللا دبع يب كك لاق م يد َنَع 0

 لعن قطاع نش اهلاو نأ نإ ل ا للا امون ترس كوه 0 ابا ىدح تثتعوس لاق رفعح

 نو نيضغاشم ن . ءقيضت اهريفاذحم اس تلا ثا كاعد كل اع قد ا يدنع ان 5. 2 لامك

 3 ة) دولا يفاص دمج ىنال ليلا ناكو. لاق َنيباَحَتْم نع .قيدنال ريش يف ارتش

 تكا وه نع بأ يدج فم لاق دمعا ىح >ا ىنثدح لاق 5 يع ىحت ىنادح لاق

 ع ن 7 عفقملا نب هللا دع نابو ينال عم م2 نا حا ل لوقف دمحا نب لياخلا

 ع اع ا او ساد ا انل رش اهب تعءمحف دمها ب ليلخلا نيدو و قلب عم ءمج نا بدأ

 ع نم تمام لاق كيحاص تنل ر تفك نما 5205 ع اياب هل ت تاقف ليلخلا تيقلف انقرتفا م

 كايحاص ا كك تلَقف عفقملا 51 تنبقل ّج ةيملع ئم 0 همالكت أر يا الا بداو

 يع م لاق ىدب زيا ) 5 دو ( هماع ٠ نءرثك اهلقع نا نأ الا بداو مع نم اد لاَ

 وبا ىلإ لاق لاق د ىبا نب دمح يبا ينثدح لاق دمع نب دا يخا ينثدح لاق هللا ديب 6

 أعم قاع 2 | ناكو ريشا ة عل 0 تا نمل 3 ل ناذمر روش َّق د ىده 0 ع كك د

 ىديزيلا ىلا: تعم ىذا لاقف ةفافد مع يلا ديلولا نب ةييشددنعو ةبرعلا يدهملا رك ذف

 تاقف كرش نم هللاب ذوعا دمع ابااي لاقف ينةيس دق بابلا ىلع ىناكلا اذاف انا تكحف لوسرلا |

 يا رحب اولاق م ينانصح 1 مو ا ىلا ارو 0000 ||

 ىلا ما اوبسن نير حبلا ىلا[ ف رسب مي رحا ولاقف نب رحبلا ىلا او. مهناول ريالا هللا 0

 ىئنصخ أولاةفامه ريغايلا بذي نصحلا هل كاع ع عضو» نأ نك نب :دحلا ىلا اًواحاماف رحبلا

 رخال 00 أس ول ارضاأ- نآكو عيزب نب رحل لودي ناكلا كل دع وا لاق

 هل ا كا معز اذه ناريمالا هللا حاصا ت تاق دمحم ونا لاق هذه ن٠ نسحا يي ةلعب اهم

 هناك نسما ىلا اونا يئاسكلا لاكش تاس ل01 كح ا 0

 ةدحاونونالانيرحبلا ف نكي ملو ىرخالا نع نين وا يدحاب ءازتجأ ينصح اولاقف نانوت

 ىلع همزلب هناف نانح ينب نم الحر بدن " فركف ريمالا هللا حاصا تلقف ىناري' اولاقف

 لآ برو هلم نيبو هثب ىوس دقق كلذ لاق ناف نيون نانج ينأى :- 0 نا هساق

 ىلوقامف طفح لئاسميف انرظانتف عمسأ تح اذه ريغ يف ارظانت هلو يدهملاىل لاقف لاق نحلا
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 ارب را ال ادع اق

 امجيكالوا نحو اك

 يي نونطوملا هنطوأ 0

 نإ

 اههنر ًاواشيع ضرأ دع رأ د ام قا 5 ءاض تك فر عل

 دو

 مه 20 اذع دالب يذعأ

 0 هو راع شح نأ يع ًاريضح غابأ

 ارهدخدأ ةرووشم :هتلع « ةدماع ماهدلا لثح 1

 اهيتنوكد ايجي اذا © هتك نو حرط «ةينك

 2 يناد>و ( هللا دبع وبا لاق ١ ىدح ابا نوكي َىَح نانح يلا نم وللا طاقشال ب رد

 ا ناكو عسرلا نب ساويدنع دمت ينأ عما تعم .ة>ا لاق 0 مع هل ناكو يحاطلا يف يةدح لاق

 ١ (مسواليح 0 ساوب ماقدمت 0 < ىن> ىلا ىملح ققتافهدنع اَهأؤ اناعد دق

 لاق: ىدي زلاىلا تفتلاف

 ءاخرتسا هفر_ط 1ك نا © هنم فرطلا يف انقل ىذا :

 ءاثي ثيح هنم حمرلا عضو * ءالت حيشملا حمارلا اذاف
 بع ٍبحاص يناسارلا ةيدتق ناك لاق دمت ىنا نع لعدسا ةم نع يم يتدحو (لاق)

 | ناكو 11 كم تف رشلا 8 هج 5 اذاف تتءتااك لئاسمب نع قلاستق يبان ع نا

 امون هل تلف

 ريخأ

 0 يل

 سا

 هريخ منك تنأ 3 كفنأ © نع ةيقاب تن

 هرقيلا كفنا كيدحم توس #:يرت بذ كو مرح يأب

 هريكلا ةضوضفمدرق هجوف #* تنل ةعيفكح هنريصق

 ىركناو نافرعلا بان نم. .* نع كل لغاش كاذ يفزاك دق

 يأ هيف تلك
 هنوف كل 1 فاد دا 2 سانا كيام يفاع اذا

 هيش تو كتلال> نأ ىلا * الفطت 5 نافيا 1| تياط

 هبا وادري تانالا يدل تنازو * 4 ف- نما الاكإف را اف
 هم يناو"هئماقم :لاظف © انينواع ذك نئاتك كنذو -

 دع ناك دمحم د (لاق)

 مهد ءالارالادو>اوكارالابر ءلادنع كب وأ !ادوح أهل 8 0 خلا نمأ 5

 ١ يندفأىلذا اةفاذه ىلاس | عك ينك قات 0 بر اان سانلا رعأ 0 يسد

 سىعاشلا لاقدقو اد. امرا ري. تمناك ام

 امراخسلا) ليلا الا كطاوس < نكد كارلا نو كش اذا
 | لاقف هساجم يف رم نإ ع نا 7 هل تاقام ةبيتق بتكف لاق ريالا ينعي
 يدهأ اف 1 ةندق هل لاقف هللا كلح َر كارالا اقف تر هلا دنع ةكانوايس ا دوجأ م مع ايااي

 هسا ىف 50 لك َكَدَسَو: ندعو كف ىلا ءىعا اقف انواع مشن امر ةنيزكلا
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 هنم ماعتو دم ينأ ىلا راصل هفن يناكلا حصانول امط لاقف هالاس لخد اماف يزودالا

 يدبزلا دمحم انا غلبو هيو ةباد يه وملا ذْحاف هب هنم ماعا اذا تنااز 12 رعلا مالك ا

 لاَقف ريا اذه

 بذاكلاك قداصلاامو كيف #* اقداصص ءانن عمسا هيومحاي

 باج نم كل اةحسوادمإ » هسفن ىلع يزخلا بلاحاي
 بحاعلا بحعلاب مسا « م_مئاباب ساتلا رقع نا

 بجحاخلان سلات >انباانا « الماخ انا تمغداو تاق

 رظنف اباتك بتك | اسلاج موي تاذ تنك لاق يلا ينئدحو ( ليعما لاق

 طوطتل . هرياب ىحي نا «* ىحيفك نم طخا ىحي ريا لاق مث النوط |

 رساخلا مل هيف

 : ىحيد.< وأ لاَقف

 طورضل ةرا ت < اهعا ان يش ماعا كاذب ماس ما

 طيطاو اقادو ندم كفرا # اهالعام اذا ةراك ل *#

 ا سانخا# اهلع رمدلا لق لل
 اراد يح لالا فس 6 ورعق منباولا

 طش هرك ذ دنع هل لب © يلدإ نءيف هيلع ىبصيال

 ١ ترصتناف تا دم# ونا لاقف هلك اذه ىلا كاعد * يد ىأ تديخ كلام كحيو ماس هل لاف

 مساقلا وبا يمعو هللا ديبع ينثدح يديزرلا سابعلا نب دمحم ( هللا ديعوبا لاق ) ماظا يدابلاو |
 2 سالو لع عالق 0 رسماخلا ماس-لاق يباىل لاق لاق 0 ىلع ينا نع

 تاقف أفا ىودم 0 يلاباالو # لك 6 مار بر * نسدقلا |

 هرشا نم ءامعالا طمغ # ةفاسعب موعغم بر

 هيض ور وكلا ءارقا# هب دم انما“ دووم

 هريغ نم رهدلا هامرف * هتمالستلاط 'ىرماو

 كار سن نع اهئ تدك

 هرصع نه نإ < يتفلاب

 « ةيوشم ريغ ماهسإ *

# 

 هرسع يف ءرملا راسو #* ةرمسع يرسعلا طلخي

 ٠

* 

 فاآخم رهدلا كاذكو

 هربا ىلع ماس اباو امفس م ماس قع فى

 هرا ىلع يعسا عار

 نصغاشلا نشنحوبأ 7 ىل لاقو لاق ك. اك نا دحال لحام 000 وه.تشل وهو ماس فرسعلاف

 تلقف مل, لاقف امف كوبا ناىلع هل ت تاقف نيءاه ىلع اهتفاق ناسا لق دمحت اناا |

 اههدباو اهفلا ل ويصل * اههو نا يدفن و ل

 لحر هفلذ 32 لك



 فل 5

 نب دبزمب كلالذ كحل 3 صقأ مل ءسسعأ رئت 06 انامز ىراوت مث ةرصبلاب نسحلا نب هللا دبع

 5 كزب مو هدلو 0 0 ةرمانل بداو ةعحم ل ِ ديشرلاب هلصوت ىدهملا كا رودصنم

 ةغللاب املاع دمحم وا ناكو دايح ةريثك حمادم مهف م طو هدلو ىلاو هيلا نيمطقنم هدالواو دلع

 تبدح لب سنوبو ءالعلا نب ورع نا 0 كرالا دا و رعشلل ةيوار وحتلاو

 هنعاهاورو هنءأ رادو>و ءالعلا نب ور“ نك نأ اا راو نييرضيلا كو عر

 نسحوةغالإبةفر ءملاو معلا 1 لدم يف ! رمح هول ناكو تقولا اذه يف ا دع لومملا يو

 ناكنم راخ ا ءراشا ا دها 1 نحنو ديج ماع مهرئاس 5 ترم ىلع فال

 ىنأنب دقع ىف # ءرغ نود ةقلبم هفام 7 كا ل كوكا ذأ ءدلوأن هاهو

 ديح ره مواكلاو هبلصا ءدلو ءالؤه لك دم ينأ نب ليم.او دم ينأ نب مهار او دي

 هللا د .بع مهنمو املاع ةيوار !ىعاشناكو محرك اوهو دم ينأ نب دم نب دحأ هدلو دلو نمو

 0 رخاو ريثك لع امنع نسر هلل ل 1 نع ايور دقو دمحم ينأ نب دمع انبا لضفلاو

 ناكو دهم نأد 2 7 ةلااث د2 للا ذيع ونأ تيا اذه له ءاخ اع نم ىقإ ناك

 هنع نحم اناح دقو هلق 3 فرش قدصلا ىف نيرقلا عطقنم هيورب مف ةَس املاع الضاف '

 راج نم ايه 1 اح امام هنم انهمجف اا ردك 1١ اء ةيلط نمدرتكو |
0 

 اكل هريس نرخ اءايشأ هلا كتحاو لضفلاو هللا ديبع هيمع نع هللا دبع يبأ نع هتذخأ يناف |
 يديزيلا ساب هلأ ن ك1 < ( ينربخأ ) هلهأ ن ع تورو هت ر

 ينادح لاق

 لا هفيس انو هبرمضف هقنع برضاف ُ ىسسعلا هفافدل لاقف مور لا 0 دأب 1 هسا يف ا

 ا ان لاق ينأ ىفادح لاق دمع يفأ نب لمح سأ هنع نع هللا اع

 ىنتمده نان هؤملا ل هللا علاع لاَقف اك هفيس انف هبرضف هقنع برضذاق | ِ يئدملا حيلف ننال

 بارسض٠ ماقق هةنعب رضافلوبأ كادف ّ مالع دئموب وهو نومأحا ديش رأا لاقف ةيسيع ةبرض

 رظن نوماملا ىلا رظنو هسار ناباف هبرمذت ةهقلع برعضإ ضاق ْ> 1 اعد 3 ا نانأف ججاعلا

 تاّقف قاعاذسم

 د رع سل مامالا ديدع © هالي رص كابعا أراع ةفافد ينبأ

 00 عطش مل ءاقرو 53 2 مهث ويس سا وسحاب هن رمد 1 كاذك

 دوايذريغ ف.س تب ريخدقو #* هتبريض كتناخدق كففيس لايام

 دسجلاوجلعلاسأر نيب تق رف .* تءقوذا هللا درع ةيرئضك اله
 ديه سو تا نسحلا تأ نا هيو ناح هراخا ف 52-5 يبا ب ليعوسأ لاق

 يبأ ىلع يناسكلا هيو للضفف يئاكلاو كل ىدفي د انأ اركذذ نيبسفقاو ىره والا

 اينّسارت نا ىلا انهن مالكلا لاطو ينابكلا.لغ دعانا يرهزإلا دعس لففو د
 ناوفصاا أهدي مكحلا العش هيحاص نوذرب ذحاب اغ ند نا ىلع انهارتف ادب محل لحرب

 )٠١ ب_الاغاق  رشع نما .(©
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 ةناب ني ورمي نع رصنلاب 3و ليق؛ دسمل ءانغلا

 ةردتسلو تلك نانا لكل« دعاط دكطاوزو كلا راطلا لع
 دوفو كيلا اهمات دوفو * 'لزتالو انك سانا ىلعاتلزالف

 دوو هل ناتطأ يسن + الام كقوف كلا تيلازآلو
 دوكر لائزلا لاثءاك فانا * اهتحنويناوحلاكبرحنبارودق

 الا كلذيف ةيهأفئ يف هيا مكسيم لاق هللأ ريزعت 2 نيكسمأي د تاقامث رظن 01 هللاَقف ا

 ال زداف ةيواعم هلدوو ديب هلصو مْ مهدنعأم 2 ديزيهدار ا يذلا كلذو ةَقفا ولاو ار

 لاق لاق ملاسنب كييعس لإ ةيواعموتأ ان دح لاق ير علا انندح لاق ماذ 0 2 هّيلد

 دق ديشرلا 000 يناطل ت :طف مْ * هير هالخ ينرغأ ارينملا اذا. * دشرلاتدنغ ديقع ىل |

 لق يتايحم هللاو تذحا لاقو برطن « د.ةع نيئ.لاريما ناف * تاقو اممكرادف لاق ريغت

 الا هينغاال 3 كة اسس ةواعم نادت نما ق-اتنال هللاوف ديةعنيئمؤملا ريماناف

 ديردنب ندحلا نبدم «ينرب>ا ) ةيأد ةلديئاصوو لاطراةثالث هياعبرشو تلعفف صا مك

 ره هاو ضارادلا نيكاسا تناك لاق يم ينثد> لاق يممصالا ىخا نينةرلا ديعاندح لاق

 هموق يدان ّق هلوق 0 وهو اموب هب ترا هةظاحملاو ةيوصخلا هر اكراذ كو رةنم

 دسار ت2 دق ف ترص ان اك مكانا
 علب اذايت> عمل هيلع تفقوف

 ردقلا كر يل هيلاو * ةدحاو راما زانو يران

 مار لك لحمي زيي مث هراثب ىلطضقهردق خبطيف كراج ساجي هللاوتقدص هل تلاقف

 يف سمو امنع ضعاف كال هي ٍ لزتتل ردقلا نا هللاو 1 27 عسب ث اذاف بلكلاك هتاذحم

 هأوق

 راس هبل نورك نأ ئإ رواجا ىل اراح رضام

 © ' وص 0

 لحملاو هيا ةحاالا 1 نب لبالا وأ افرح | 9 رذاب

 ليدالا ند 1 0 فوشبال ن 5 نإ 5 ين نيو امو نوح

 يااشبلاو ورم نع رصنبلاب لوأ ليقث ناماسل ءانغلاو يديزملا دمع ينال رعشلا

 - 277 هبسنو دمخ ىنأ رابخأ 0-0

 هللادع انأ كف ) مك نب ةام» ديزنب سءش دبع نبيدع ينب دحأكراب املا نب ىءدحم 9

2 8 
 علب يح م

 نزل قع رم نحن لوقو كلذ رك ذيب يديزلا دم يأ نب دهم نب سان ءلا ن دمحم

 نب مهاربا عم جرخ نويف ناك هنال يديزملا 3 يال ليقو يدع يفب ىلاوه مها لقو

 اهلا ماو و ضمنا رك وك ول تا
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 1 نع 1 نا الا كاذ اردن : .ذلأ هئمدن ن . 0 رخال نا هم اع

 نولةش نب رد انثدح لاق ةينداقلا: سبط يدن كلا نيسللا نب دم : 35 0غ 0

 يخت كمل نأ ا ثالث ٠ 0 3 قدزرفلا ناك ل |او ور< نا 2 ع ل

 نا تانو ةنرمض ند تر 2و لع نر م ا كك

 لال 4 .حاه و و يعزادلا نكبسم 0 ند ا ي- ار ّق مه 0 كاذبا 0 هلم .هر

 نابزرلا ند فن هع 00 لا كا يب تاب ناب وأ يلا

 هدو 5 هموؤ ند ةاّق يعرا !| نكس بطخ ١ ئىدكَ "الا ن انيعلا 3 7 كح لاق

 0 + هل دل 000 0 تسون ةلو ل

 لاو اه>وز ف 3 باح ه أ 00 كلتو مو تاك نيكسم اء رش 1

 بررغلا نا كادت كلا فرات رت نيك. انا

 صل انو رقم ند حد »+ ؤاؤا هالك ءاع ظ 0 نم

 تل يع دب امو ناك نفل ب11 كرا فر را يس كا

 تاكل لاوزوم تر نكوسو د 1١) هنن نياوس لوزوم بر

 توها ارد ؤالا لا_#+و * ىردلامحش نم قز رب تبدل

 ل هوو اهحام تان ةودأ ند » اغا املأ ال آن

 بهو لاه (ظ او ارلكتح + 06 ودب ليلا سوءا

 نب ميلا نع ىلا كك لاك ىلدوملا قدحسا نب داح ينأدح لاق كرك د ينريخا (

 موشو هلصرو يرادلا انركسم رثؤي ةيواعم نب ديزي ناك لاق شايع نب هللا دنع نع يدع

 نمانلا هيلع هئلاتمعأل نا. تاهو كالذ سه ديزل ةعببلا ةبوانم دارأ !كفاقبا د ها

 كايهتس نم هه 5 هعاد داك رد كلد يف هغأن و ةفاللخلل حشر نم 0 مهن ةيقيلا نس

 اهرش انو اناس با لوشينا | ا هللا ديعو م كنان ناو سمو ضصاعلا نإ

 وهو 4ع || 1 لذ د كلذ قشاا ءاف ة 4م ءاينب 0 "الافاح ناك اذا 2 ايف ةيواعم

 لوش ادد ناد ل 6 اع ىف سانا كفارع *أود رااوخة سا وذ و هندعإ نعءديزي هنباو سااح

 دوذا و م جا ساثلا ن 0 رمدعم ل ينلاف انكسم عداذا

 دو# هو الكل" اطقلا 00 اماحر .ني_فمؤملا ريمأ كلا

 دودعس نورقلاب امَهناام اذا * اهءايط 0 فل ةر>اهو

 20 لوش اذام ما ناو نو * صاعن. ال ونام يرءشت ل الا

 ديرب ثيح ندا مود »* ا_ءاف الم هللا ءافلخ يفب

 ديرب نكمؤللا رع دع 4 ناق * 0 هاللؤ يلرغلا ريذملا اذا

 قي نيوسو هضرع ىورو )١(

 دبا 9 زعل و ساخا ك ٌ

 9 3 دا

 نحلم باسأ لدم هل سد

 0 د و
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 نأ ةيواعم لبق ن زا دعو و نما تز 2 فدك" ةيواقما ل مف مدجدلا لاق

 1 ل ل ا عبدعلي رع نلف ادحاما الاب عدأال نأ تمل اموي.لاق نعلا لع لم لج

 ى وس سدق ند لحرف الاهم رال هتقو نم ضرفف ةيواعم تغلق ماشلاب 6 لك و تح

 حيبصلا يعرادلا يذلا لءفامدل لاقف ةبواعم ىلع باح نب دراطع كلذ ةئيفتىلع مدقو فدنخ

 يفهل تضرف دق ىنا هماعا لاقف نينمؤملا ريمااب طاص لاقف انيكسم ينمي ناسالا حيصفلا هجولا

 دق يا هرشلو هرب ايس هءاطعناف لءفيلف اند:عواام مهنا ءاشناف هدالب ف وهو ءاطعلا فرش

 يزغ.ور حبلا نعلا ىزغي كلذدعب ةيوانم ناكولاق ف دّح نم هئموقنم فالاةعبرالا تضر
 ١ نعلا يعاش لاقف ربلايف اسيق

 سعابا ما منا اكس * اودع نيذلا عوقلا اها.آلا

 رح 1 .مظ بكرتو م مهرادب ني سدق كرتتا

 رياحي ما اهءيض 3 ناد.« .لئاثا يناو يرداام ةللاوذ

 راما ري دتست دا كلام اوشا © ري دال وا نم لعالا كرما أ

 وربادن نا مكن , كوبا ىدواو * اولداوتن امد م هوبأ ىصوأأ
 نعيؤدع !اثر 2ك 1 او 5 ع كلذب 0 :ريذا ) تاس . الاد ذه لاق ىثاحتل اانا لاقي هلاَق

 ةيواع٠ تايالاهذه تغاب املف اولاقءريغو شايعنب ليعهسان ع مسمن دولا ءدئاع ندم

 اقالخاو | ادكن نسل ناو كيا نونا" ىالالا رسلا كك رعاام لاقو مهلارذتعاف نولا ىلا ثعب

 0 0 ممحا اناف كلذ ريغ متنظدق ذا انفك و مكتعاطب فراعانا و رغدلا اما تحمال

 نسما( ينثدح ) دعب امه كلذ لعق اورق كهرب هيقوزغلال ماو هيام. اونوكتف سيق

 نع رييز هييدحو لاق هللادنعنب بعصم ينأدح لاق بر> نيريهز نبدحأ انثدحلاق ىلعنب

 انكار تىلاز رءلادبع كف ناو ص نيزي ردا دعا عب ارح ىف ناو سمدلو :غاضأ ناكلاق همت

 دع تاحاف هيناكر شب يماق ءاخفحأ مالكه يف ناكو لمتوهو هيلع دروف قارعلاىلع نمو وهو
 غاب و انامز هترتاكم عطقو هافحف نار ا واعاو ةس هك هلا لع هياع درو احلف احق اناود> زيزملا

 ولو لضفلا ا نكي ملو رذعلاىلا جتحامل ةوذولا الولديلا تكف هيلع هبتع ارمشب |

 مراكالا مش نم سعاسالا لع راك[ هيك و 40 در دمت دام يك باتكلا 1

 لوي ني>- يعرادلا نيكس» نسحا دقلو

 (12حالسريغباحيملا ىلا عاسك # هلاخا ال نم نا كاخا كاخا

 حانج ريغ يزابلا ضني لهو * هان لعاف ءرملامعناناو

 0 امل ايشقنم ناك يخا نا لاقو هنيع تعمد زيزملا دبع ىلا هناك لشاو انلف لاق

 مسقاو ردع ليقف مام ريخاو مونع لف ناجل كلذ دهش 1 ا : ىرجحام

 نحيف رركم كاخا نال مزلا :فذخ:هنق دهاشلاو ةفلالا: دهازؤش نم تببلا اذهو (.1)

 يدادغلا- رظنا فطعلا وا رار كلا نع لنا فدح
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 ارفغا ةعرضلاب يظبال هب * هسن ٍنانأ امل هل لوقأ 8 ظ
 هبيح نيكسم لاق ا

 اياىربنا الا موقلا يف اق الو ©« ادعاق تسل يذلاءرملا اع .أالا

 مين ايااخيك قدصل اعوأ يقأ لح 5 قع ل
 اناوزلا تعرقل ند ركلات هيدي دةرادزوأ ورك تورك

 | نع ةفد 1 2 ا | ضع ل () اناكتو هجن 0 هتسنع قدزرفلا كسعاف لاق

 2 رغلا ند 0 لا رعغلاو لاق هيف دازو ةديمع وبا 0 دام اوء 3 لق ماللس نب دع

 لاقف هر دقو طساق

 لالاه ينب مدلل رع ثلا ىلاخو » ىمت ناكل سراف حرش

 لاا ا انزل 5 هلل ا هلاخ لتاقو

 اهفدازو ةاكملا هده لع هنأ ع ور# ينا نور“ نع لمزحلا 2 لاك ىم ( ينربخاو ) :

 ١ ناسح نبن+>رلادع هيعنيعنا نيكسمءاقناو | رير> هيلع نيعينأ قدزرفلا هاهناو افاكتفلاق ٠

 | 2 تك لاق ىعاز لا 1 د ما ينريذ أو )اناكتف عشاخ 2 يولد. يف 6 شلددو تباننب

 اهدمب فاخ العا ثأ ةيالاث“ 51 قدزرفلا كاقلاق ور« يأن ع ةدينع ينأن ء دامد ناو

 لق ءابلط بح اس [ماناكو يكد ردن دقو هل ءهر قال تورو ينط نيح دايز نه 0 اش ||

 ١ هبال يرو يد ذك مدهأنا ينرطضا يناغ وا هناآل يار ,دلا 00 ا 4 0 و

 0و ا و يدعو م فضا ذدئاحر رح ناكف يلريشع قارشأو تن ةح ويح نم

 ندوءس» ن ءنا رمع قبس اع 4 4م ركع ىأ نعدواد ندو# ىى "دح لاق راع نب هلل د. 6 ندمحأ

 يرادلا ع كتملو 5 ةريغاايف ل فام ا لوو هب اةدم مع ىأنع 01 3

 0 ١ اذا راغك مق ظل هدا رياغلا |[ نع الا

 0 8 اذا سرع ريد امو * امدح اذا 0س ري اف

 رظنااتاحلاصلا نّئْش لهو * اورظني ناسانلا ىلع راغت

 ردوا ايقنت َّك طظفدعتو 6 0ك يفاو

 رهو نحلا يلع» ن ١ لف د امح ينط ١ هللأ اذا

 هللادع ينندحلاق كا نب 7 0 هللاد.ع ينثدح لاق 0 ,لا دعن 0 ) نقرا

 ا مدقا لاقيدعءا بويأى 3 ناو 1و 5 ريشا نإ هللاد.ع ينتدح لاق ةعاذ ا كلام نب

 ند َح ِ نحال الا صضارشإ ال ناكو 4م اع ىنافهل ضرس نأ 0 ةيواعم ىلع يمرادلا نيكسم

 لوش وهو 0 هدنع

 حالس ريغب اجيطا ىلا عاك *« هلاخأ ال نم نا كاخأكخأ
 حانح ريغب ىزانلا م لهو »* ه>انح عاف ءرملا مك 3 ناو

 حان بلاط ايش لان امو * ررغمالا تاحاخلا بلاط امو



060 

 تنيحا يف 1 طاص لع د 1 علطي نأ لعدحأ رده يف راتملادس اص صعأق لاق

 نب يرسلا نأ ةمح نع راكب نبريبز ينادح لاق باش نب هللا دمع انثد 5 رمصن 31 ْ

 لوش ًاشنافهل و سا داو هيأب ىلع سلاح 0 نامعان 0 ورم ن رم ىلع فقو 0 دبع ,

 ءاش 0 ىنغبأ * شرق ريخ نباا نامع ناب

 ىناب امير

 تام يت> هدي يف لزت لفهنايح مايا هل ةمعط اهلم>و ءابش اضرأ هرمعاف
 سس وص

 راد ايو عا © ءءاور باش ا قت

 1 ذا ىلبحملو هن ةح ىلع ا 5

 راح 5 0 ل ينا.ش لع ع

 حصان نب ةساقاءائغااو يعاردلا نيك ردهم كام تاس الهى وريو
 ور“ نعرصنلاب لم ر ف.فذ

 00 اة ا ب

 هي همسأ و لكم راخ 0 يبد

 هللادبعنب ديز نب 4 نب حرش نب 1 نإ مق ؟ ةعم راوسأو هيلع تاغ تمل نك ا

 ينادشلا ور وبألاقو مك نب ةانم ديزنب كلام نب ةلظ:> نب كلام نب مرادنب 4 دَعَا

 نب كلام نب مراد نب ةلاديع نادرا نب ضع نإاور* نب عرش 2 نك

 هلو اكس: يقل اعاو وربع لا مكن ةان ديز نب كلام نب ةلظنح

 قطن دج يف فرب نمو 0 3 ا راكب نأ

 قذنل يض رع ساناا عيبأول** ىننا يضع سانلا عيبأال

 فازت ىلإ نك ياو حالت 0 كا ل لاق

 520 3ع نركب عوكل 1 ًانيأ لاقو |

 اهعاشرأ راثملا ري نءو راثه « ةمالع الا ءاءالا ام ك روعأ

 دئادشلا يف كلذ دعب قدز رفاا ناكف هناك مْ درا ا هموق تاذازل ند فلي رشا عاش

 يقنع ةبش نب مع انثدحت لاق يهمل مدن نب سوأ'نب بيبح ( ى«دح ) اهنم تافأ ىلا

 بصخا ىت> طحق ماع ىف بيذعلا ةيحانم هل ىم يم رادلا | 5 دقدايز ناك لاق ةدسع |

 لاقف 2 اا 20 لاق ءاكو ركو ريب هل بتك مث ع سانا

 دايز انعدو ني> اراه> * تاو مالسألا ةدايز تيار

 , لاقف هل هتفاخاو ءايا هباطل دايز نع افرحتم ناكو قدزرفلا هضرامف

 اردحتاهممد لالض يفيرح * امنا كنع هللا 5 نيكسمأ

 ارصيقكوأدلا دع ىلعىركك ؛ « ناك ناكنع جحاع ىلع ت 7

 ىدادغب أدل و كلون[ دعس 3 ب سدعالالادلا حنو نيملا مغب تزعل يف سدع ناك )١(

 - بو يزد ع جو اب اياباريسوبا ١ 2ث قسى زج هاا

 مم 3 016 01
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 ةناننب 00 عارم ءااب لَعو فيفخ ييبرلا سام ءلا 5 هللأ ديعأ وه نيتبلا ندم 3 ءائذلا

 هلل اد معلب تدصم ىنادح كاف خيش يبأ كَ ناماس يف ”دح لاق عل نسحلا 1 ) نر 1

 تدحارذ لاق ريب زاا 0 هولمع نا هللا ديبع ينادح 0 نامع نب توصم ىنادح لاق يريد زلا

 4 اف سلاح هح ولا ليح بتاشو و م ءانؤ لل 0 ءمااق ةئيدملاب ككس || ف رودا مالغ ااو

 تي ساحا لاق مف كي :ا| 1 هورع ب هللا كل مع ا مالغاي 5 أ نءىل لاق مثيفاعد ا

 اهؤ 4 هين اهدي يفو ةأجم امناك يداه ةيراح تانقأف ةيراحاب لاق م اع انيدغتو ءادغلاب اعدف !

 هت:لواو 2 هلع تا 0 َّ تدصق ينيقسا 2 لاق 508 ءاه ةلقو تا تا :

 ع هتحنار تدد>و اءاف ىتاواو ءام هياع تكسو نك تدصف هقسأ لاق 6 ترشف

 ةيراك | ىلع ةافينوبريض ىن٠ اذه ةحبار اودحو نا ىلها نا تاقف 0 نبااي كيكسام لاقف

 ىلإ ىلا ََ هرم اماظ: ورو 16 ٠ كنع عدو 3 0

 5 دلاخ اذه ىل ليةثدنع 0 هيزواح اءاقد 0 0 ةعأو كدب ن ملا 3

 ادد هاجت تع راو © ى كيان دو ىلا 0
 ادقارموتلاةركس نءاوظتوباو د اًذهقلا عر ناديا نذاب تك

 ادبارءاا فاخال مادنلا ناسح * ةيص:ربذ يف هللادم#ترسدو

 نىك انا ديف نع ناد ونا ى دو كافور 2 "نب العا ن د2 انئثدح لاق عكو (انربخأ) ١

 0 لاقفن وثداملا نا ءاغ 4 للا نة رلا دنع نب وسلا ناك لاق ديا ديع ا

 يرتلا لاَدف تك رشا 00 2

 انوثجالا اول>داوينوجرخأ © ماب تيب لهأ هللا حبق
 را نورب 0 ما رام نإ ا رو تعالت 5 رهاول- أ

 د.ع نب ىرمسال ىنأ قد ثنا لاق 6 ”د> لاق ريهز نب 1 لاق نسا 2

 دحاولا 2 ادب يفو سايع نب هللا دنع تش 0 ةمأ ىف ندحرلا

 كازالا نخل 5 نادط 6# اكو هاا 8
 كاز أءهف هلال_ظو نإ 5 ناعشتي نإ

 كارمشلا ىلع كارا وذبح«: [ةمولع ل0

 رح

 ىنندح لاق قرزاأ| دوعس# نب نسما نس ينادح لاق يدزبلا سا. ءلا ندم (ينريخ ا

 وهو دمت نب سام ع اص 06 0 لالا لاق يرهزاا ةحابق ينأ نب 0 ى

 نمحرلا دنع نب يرسل ةئيدملا ىلع كاذ ذا

 ل تاك لك ما مد || را وأ نورتشدف
5 
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 2 : هت“ سئس سلس 

 ىرشلاءارف هدد راشأو هيبجاح يول دشنا اذا ناكو دعناف ماسو هياع هللا يلد يب :اأ دح سم

 لاق 3 < هتازاب فمقو قَح © ءاحف يراصنالا نم رلا دنع نبا

 ماركلا تقع نم يحين م هتاف قا ناح ردقلا تدق

 ةاكلاف ب م نلكلا كيو هرجع ةبون نإ عفر اذا

 0 هلل هترهو دق لاق ىراصنالا م وع 3 اذه اولاَقف ا نه بيصصن لاف لاق

 0 ) ةرمدنو هيك ميوعل تلاكو لاق ةدعاس نب ميوعاو ماسو هياع هللا ىلد هلوسرلو

 ىرمدلاناك لاق يرءلاهللا د. 2س نزل اذ عع نع يد ى *”دح لاق رب بزلا كت لاق ير

 ٍِق اهار 5 ةيدايلا ىلا جد >4 اع بشنو باز 0 لاش آس يو نو 1 اهمد أريصق

 مهغلا قوس لَهأَو هاصعو 4 ص 4م ذحأو هبأس ءاطغأت كانه عار ىلا 0 ةوسأ

 ماق ةوسنلا أ راص

 يرسلاتلاقو اههحو ىلع اهءكب بئيزتب رضف لاق هءلطت تناف ' و مهلا يعاراي كنه بهذا هل

 لو, اكناف هللا هازذا هللاو

 ناق ةف نولار اظايو ضرالا هاصعب بلقب ليقاف يأس أ هنأ ننظو هب نافحي

 و

 تسل ومص

 دحالا هليل انيف بيز ير نم « هل كاتس مقس ائيف لازام

 ع للا كالا نيءست اق # ا>حراايطا شنو لاما -ت 1-2

 يدسج يبرم النأ كر تاق ا هي ترهذ دق "ىف يداؤف امأ

 لاق يريب زلا تعسن اثدح لاق 4 تأ نب دج ندي 1 ىلع نب نسحلا ( ينربخا ) 1

 نرلا دبع ىلا ئرتلا لوف هيدعناف العا رعش يبدشنا ىدهأا ىل لاق ىأ لاق

 مهقس انيف لازام
 0-0 دما يندح لاق نحملا (قرَخأ) ل َو- ارارم اهديءتسإ لاز امو هتباف

 دحالاةليا انيف بئيزعر نم »* هل تط# 3

 «رلا دبع نإ لوس نب ريتع مدانإ ندحرلا دبع نب يرسم || ناك لاق يحال ءالع نب دمع

 00 ماسو هياع هللا ىلد ي ولا ىلو» ن 1م نع ننال رع نا

 اوم ردقلا ليام -ةدابقلا لوقع كلذ ىلع نا مهاكو ذيبنلا نونرمتي اوناكو يراصنالا

 يرسلا لاقف

 « ٠ ادلاخ ةجاجزا|تعزانواريمج -* .يدنلا اذو ريتملاتمدانتنأ اذا

 ادقار ركسلاةمون نم اوهنينأو « اصعلا غرقت نأ هللا نذإب تنمأ

 لاق كمداتت ال نأ قل كنا انرسسل ةعاذالاو انباع هينتلا ىلا تدرأ اذام هللا كدق اولاقف

 يراصنالا بوب أ يبأ نب دلاخو لاقيردص نع هنكقث حفط ر 0 :؟َلوأ وس م 5 زم هللاو

 يبس وص لوقييذلا

 يلب ىلا نهرصت اءاظع وزو *# ىل نملوقعدو ىد اكو ةسالا

 ايطاوهيدنعسأ لاك اردزاو * اهسحوتومس ملاكم ناف



 (ةف)

 هللادمح ر يبا معدمحا نب هللا دبع تءءس اقرتفا ت> هريبو فاد يبا ىلا فات لزي ملو لاق

 لي ال ءانغ ناسلا ثني نا رفح نات لاك الأ داتسالاهل ركذأ يردا الو هتاظفخل ثدحي
 لا5َُ هرعش افعو ريغآ دق ههحو ير : لا ُق 0 علطاف 6 لع

 هينشب هلالو © هنالرقمحام

 هيعدب مياكف #* 0 وقل يحضن

 هيف مماخعاذو © يبنب لوقباذه
 ع

 هيب باباه ال .6كدعذت الاو
 تا ا

 ةفوكلا باتك نه لحجر ينثدح لاق ةسداقلا بطخ ىدتكلا نيل نب د( يقدح )

 لاقف لدر# قاس تاقف ىنوعطت كدنع يي يأف علاج انأ لاقف م نارف.ء> يزاتحا لاق

 قاسلاولد رخلاو رخل هللا مدقوهب * 7 هب رولا, تنمو لخداف 9 تاقف اذعيطإ هعم قرا

 لاقى ظعدقو لع لاف ةيراخأ تاطباو ردم قد هل لذ

 تاداف لَو مْ 7 تدر و انتيفاس

 تادف ريالارفاو 0 د_اوب ملدا

 فو ام ىلع سئابب زياهدلا يف ةيلاخ امتدجوف اهلطأ هلل دهشي تحرش لاق
© 

 تس وح

 ءابق رمصق ردقلاب فن _صمو # حاخ ةقربب 8 اهو د

 يفامةو سعب نم ىل اولم»او # 0 تمنا قومك
 ءاملاظلا ةلدالا ف حر تل # ىلا ةدراب ءات ككل 4 4

 ١ ىنعي امهفو لاق ياشطأ نع يلع -ولاب 5 لقت ديعمل ءاغلاو ول دبع نب يرسنال رعشلا

 يطسولا قير 2 قاطعم 50 كولو كااثلا

 فدك ةيضلو يردلا رات 2

 ةيوص ةدعاس نب ا هدكلو ىراصنالا ةدعاس نب ميوع نب ةيتع نب نمرلا دبع نب يرسلا

 ةياااللا لشالو كم سلو ةنيدملا ل ءارعش نه سعاش ىرمتلاو 0 هيلع هللا 256 داب

 ' نبى رلا'دبغ نأ ليدوب تعور وه نككنا ردا ىلع نيمدانملاو ناي فلا نياز كل

 لوث مهفو لاق نو.ءدانّدب يراصنالا بوبأ ىلأ نب دلخو نأ نب ريبحو فوع

 ادلاخ ة>اح زلات 0 .ح « يدالا اذوريتعلا تمدان 1

 ادقار ركسلاةهون نها وينيزاو # اصملا ع رة ذا

 (ينري خا ) هايحي ماف ابيصن انو صوحالا ان ا يرتسلا ناكو لا ضرغلا هانغ

 32 نيسحلا يثريخ أو يع ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا ىف د لدول

 يف بيصتلا سيح الاق يلكلا نبا نع هيبأ نع قحسا نب دانح امثدح لاق

 ) رع نما - اغلا 508
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 لاقف سوسوملا نارفيعل هيجاح هيلع نذ ة اف يلجعلاىسيع نب مساقلا فاد يبأ 0
 تلمع لت تاَقق نينا نوال ذاع ىتا و ءالتعلا قوقح انيضت دو نوسوع ا يي“ * يأ هل

 هللاف يقي اناا الوقو يتب 0 1 ناو ءاللقعلا ن م ريمد + نم لذفأ سوسوم زيمالا ءادؤ

 ا
 لاق هيدي نيب لثم اءلف هل نذأف لقث الو يذأ هنم كيلع سياف هتحجحم نا هللا أ

 ادوقنم ساماأ نعأأي و ان ادو>و. ملاعلا 6

 ادو# ةمالا 2 عجبعأ »* 0 امال

 ادي_ص هل ءاا هةينشا #«# مساق هنا امعيمح اولق
 39 : . ا م.

 ادو...ةمالايف تدعصأ د مهري وسائشاود.عول

 ادودعم ساناايف امركم * ةطبغيفو ممن يفتازال

 نا نامرهقلا سعأت لاقو ةريشع !منهذخأ مهاردلاب ءاح املف مهرد فاايوةودكب هل يمأف لاق
 اقام دعا كءاح اكو لاملا ذل نام رهةلل لاَقف ينم عيضإ الأ 0 لك اقرذم ىقايلا ينيطعل

 داشن هل يي لكحو »* هارا يذلا 505 توك

 داوحلا لضفللا اذ مادل * اي راه ذخو

 نيطارالا لاقو ينقل مث ةده ينع ربغو لاق يف. هب ىلءا تنك تنا فاد وبا لاقف جرح مّ

 قوشأ ين >ًايداو نأ لاف كي || قوشااةياغ 0 ريت تأَدو هل تفك م ار لمقام

 مك الو قعد نم هنوكرتي ا ا هريشو ركسللا لدا فرعا يف 2

 ا ءرازو كاع اذه ع تاَقف ًاريتف 6 000 با 4و 0 الو

 ةفيلخلا م لد و هللاو لاقال ت 3 4 الا 0 1 وهأ ف و لاف هلاع رضتال كاوا

 يف هتاقام عما نكلو نيموي يف هورقفال مه..طي اك هلام 3 وكاد واكدت
 لوقي اشناف لضالا ابااي هتاه تاقف اذه ىو

 الق نع هفجا مل ينأي * امءاق نغاب <" نسح ابا
 انعنعالودو ددنءالو انن هناسأل لال نع الو

 انثلاو يد دم هتفصاو نإ هلام نع تقفعت نكلو

 تفقو هتيار اءاف مايأ ذنمهتيقل دق ىل لاةفىرجع يذلا بلاي ةنيدح و تقلد ايإ اقان اف لاق

 ىل لاق مث هللا ةكرب ىلع ريمالا اهبا رسس ىلل لاقف هب تيفحتو هيلع تءاسو هل

 لاعفلا يف سفنلا ميركايو * لاومالا ىلعد ولا يدع.اي

 اف لا ىلع ىفوملا كدو# »* لاؤاا ةلذ نع يناذد دق

 ىلادالاو مايالا زيدغ نم ان لاللاو 1 كلا

 ا را 1310 109 ا 110307620262 017 ا 22 مج و ا د مس 2 رسم سل 7
 تباسي ؟ى؟ىسس ب يي ا س ِ||]]آث#جطجطجطج طي ِيِييييِبييإِيييييِيِيِ» »يي إي»» بيبي ببيت
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 لابلب ساوسو الو »ع 2-3 ند مويلا يف امو

 يلالقاو يسالفال * اذه مطوق نكلو

 « لالا الحر » زو اخأ تبكحو
 ىلدعلا ليلا لخاد+ لكفلا ندغ راك

 لخملا هنيه ناك د ريسح ع كاذ امو

 6 لاف ةيفاقلا كلت ريغت نا ىلع رد هل تاق مّ نو هتيقسو لكأف يلزم“ هتان داق ' لاق

 فقوتم الو ركفم ريغ ةهيدب لاق 6

 سانلا يف نعال لاقم 8 حاطام ط2 نو
 ساكلا ةوفص عزانو * سانلا هلق ام عدف
 نأ لن رت كلا تف ارد

 يءانجاو 00 00 0_0 ناف

 يءال_ح نيب يونا # لام ا ولو

 سارلاو .ني_:.ءلا ىلع * 0 #
 # ينالفا كاذلا ريغ ازينع ينوعدبو

 ةنمان ام هللاو نايرعلا نوذحلا اذه ايرشع ىدم يت يآ ارصح نم ضن كا كرد
 لوسي وهو انيلا جرخف ىنءءملل نارف.مح نطفو ركس اذا فيكف حاص وهو

 «* >  ذالك كيش ذا 8: نورك ياسو

 المج يرعلا يران * وخيم يلا .اومحز
 ذاك نانا يف مع ؟؟( امو ىرسات عمد

 ال م 0 # رثأ 5 دق 0 نا

 اليوط هللا 0 3

 انمعأو هسداف بوب هاند ا 0 دعاو هل انقر 3

 ىلا نارفيء> مدقت لاق نوره نب نودنم ينادح لاق طخ ( قر 6 كيد ايوب

 هعف دق هل فتونم هذ قالك“ ين يف ا ف ع نم ارسل يئ خاقلا روعالا فدو ينأ

 هدر ع هع كل ل ءاود ك.نع ىذاقلا اع أ هللا ينار 0 هيلع ىفتو هنع

 50 كنئاعدي ت1 هب 3 مث مهارد هل بهوو ل عجر اماف هراد ىلا

 رخعدال م هأ ردلا هذه يل ترهو تنك نئا هللاو هل لاقف بهذام يرصصإ ىلع هللا درب نأ

 521 تنار ليف الر ك1 ل ين لا د نف  يرخارثا ال نوذطا كل كلا

 رفح ناد# ( 5 ( هفرمصو لكي دق اماغلا ىلع تهون فاك) لاق ال لاق طق حد

 لاق فسوب نب ىلع ينئد_ح لاق يترباا  مساقلا نب دحأ ينئدح لاق ربما رهص يودتلا
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 راقلل فلخ كلف ىف قدس دق هلا هفلخيتساو ىعولا اعو اهارق املق هللا اهتقدق تف سوي
 فو ءانرع كش هل ناردسج دو رضع كبحاس ممادغلع دقافل لاقق سودشلا
 0 «ينرخأ و) ذئءويذتم طاتخاو نارفيمح سوسو هياعمكملا يضم اف ىدوال

 تازاحاو مهنءاهذخأ هلخويش نعبتاكلا ةحلط يبأ نب سايم 3 لعل كك اذه قدرك ذملا

 ال يل ع كت تااوألا هده اهدعواع رك | ةح ادع ءراحارا ايو 2 وجو

 0 نبنامعءابا نايتاكلا نامعنب هللاد.ع رك ذو سايعلا نب ىلع ( لاق )هيلا

 لاقو ىلع مةوف بضغءوهو نارفيمج ينءاج ذا يع تكلا ياس ناطر انو

 رعش ا1لاقو#*اهنم تف> ةركنم ةرظن ىلار اخاف لضفلابأي مو تاقف « الت هلا ينءملا ءلابح وتسا ©

 لاقو ةينوه - مثال ينوأر ف

 القعلاتدقف نون ينا 3 الطب و ايذك ىلع اولاق

 الاعف مهنم لعفلا اذهحبقا * الهجو انذكل املا | واق

 هرك اويضغم كناف كع» موقايّتح كتيدفربصا تاقفنابيصلا هيذؤينات فش فرصنيل بهذمأ

 / مولعفحبق:ءاو لهجلا وبذكلا ىلا مين |يفارثا هللا ناح. لاق و ىلا عج رف لالا هذه نع جرم نأ

 لوةيوه 5 م ا :هفوخو
 اللف لقي هيزاحم الو # اله>- لوه> نهضارب تسل

 الهس هدآ]غ ريكا درر ن٠. * الضف سفن عملا فر ل

 قطرخات خت سعب فوشأ تك كك لاق د_م نب نام لاقو سايعلا نب ىلع لاقو يضم مث

 لوطرادلايف رودي وهف ءادوسلا هيلع تكرحمو لتعادقو هدح وراد يفوهو نارفيم> ىلعىل

 * لوقيو هتليل

 ساعنلا ةذل هع ءرفت * ساوسولا نهف.طهبفاط

 نويل ل ل الوا# ىانالا ننأ يراك

 *« ساناا يذهنبب سبرغ وهف #

 لاقي وحنلا مسرن ىلع ينثدح و ىلع 6 لاق ) ةلباذةلقب هن اكطقس مث.اه ددريوهو حس تح

 !ولاقف 0 تاّقف لح ر ىلع نيع.ت# ميو تا و دادغب تررم لاقبرا# نب ةماس ىتثدد

 لاقف هتطعأف هناهلاقمهرد فدنب اتبلق تلقفنون لا نارفيعج

 جرف ىلا مه لك * جاتعاومها اذ ل

 نا رفيعح انعباغ لاقديبأ نعنامع نبهللا دمع ىنثد>وىلع لاق كديزأ يت> تئش نادز لاقم“

 املفرادلايف ارخابزارفيمجاي هبزوحبصي مهو نايرع وهوهفاخ نودشي ناييصلاوانءاح مئامايأ

 هللا د.ءاباان لاقفهنع اوقرشنو فقول غاب

 ىلا لع نو ب>: * قوعدي سانلا تار



 مول دط يي فيرس ياللا

 ما لوالا لوقلاو ةيبرالا كا كاديضلا مأىلآ ا ودكم ت١ 0 مدح وون ى وحلا ةياس

 3 رفيهح رءش ند 0 تا رمل كل يرحم يف يلع- ان ل ب يلا ةحامق ينأ نال ءانغلاو

 72 مم حم ص ردك 5 ا.د يفهل ءانلاف هلاذه 0 ءانغ

 هأحف هش "يسع ل يك »+ هلها وبف ِء رمل لعشام

 هلذب هس 58 نع انتكش # ز>اعن 1 الو

 هأن 23 هلديقو هعماح ىف 4 اك ودنا ر كلا . هبد>و امو 00 اءان ءااو ناد 3 2 ار

 قطاو اف وتكلاة حا ص رو د قاعم فوذتلا 4 ةحا ل يف

 ةيسلو ناردطخ ا

 ىأر نم ع ينك اس م يوانبآلا خ نّمرلا دبع نب يرسلا نب ر هصا نب ىلعن. نا رفيعح وه

 قب ءاقل ك0 ا 0 هم اها ا دنا ءانب 1 نا 0 0

 0006 00 3 دلع تن ءاغو 0 طم ل. ارعاخأب 35 نارذ ةيء> 2 هلعأو أ نع

 ناكو ديلا رءشلا لاَقُف هع طو هلع هل لاثان ا اذا ناك م هلا د مظعمو هناقوأ 0 / ْق

 نب دم ينثدح لاق فافألا ىلعنب ندحلا ( ينربخ اف قداذلر محملا ن ههنا وتعز هله

 0 ناكلاق ةيطع نب اص يف يف ا ىلفوالا ناملس نر ىلع ينادح كاأق 0 ,م نب مساقلا

 0 0 2 ككل ناقهد ناكو ردد أ نيىلع هللاة, تا هل_ةع طا ن 3 لَ ل

 كلذ اكعف جحو هراد نع هدرطف ةيربسهل ةيراح ىلا هفلاخ هنا نارفيء> هبا ىلع ربظف عليشتب

 ناو هلقع دقش ىح تو. سلف هءاع اقداص تدك نا يموم هل لاق رفم> نب ىسوه ىلا

 كتايح ىف كلام نه ايد همءطت الو كلزنم ىف هنك اسآ الف هيلع كلذ تققحم دق تك

 ةليح نع ءابقملا كانو ل م 0 هدرطف 3 كنتافو دعب كئاريم نع هح د

 ىلا ىدواو هب 0 كلذ ىلا ليدسلا ىلع هولدف هنأ ني

 يد اعلا تفاسوب ابأ هيلع دروع ذاك ه.ء> 002 ع هنأريم زاح لوك لا ا اف لك

 ءهحر# قدح هلام ىف اهم دوهشنا

 ةدع ةئدب كا اف ه بأ ةكرتو ه.سل ىلع ةئيبلا نا رفيمج لأسو ىصولا رضحأف

 0 لاتدل 3 ناكل ع 4ك د ل 3 ولا ىلع الود ع ةئد ىدولا رغحأو

 وب ام ننعم لاعإ تارم كلذ 0غ ٍىدولا هعئدق هنروب نأ ىلع معو ١ .ث كلذ فسوب 3

 ة>حب اذ_ه عفدأ نأ يضاقلا اهيأ ىصولا هل لاقف لاملاب نارفيهل لح نأ ىلع فسوب
 لوقيو 50 خا | جو هلم لبقي نأ فسسوي وبأ ىناف يدنع ترب ةد>او

 أدرفنم هنم عمسإ نأ هلأسب يدولا ل+و ينعفادت يش ىأي يرعأ كد دع تدب دق دل

 راك ىلا ءاغ 1 ىلا يف ناح ا هل لاقف كمصذ ةرضحب الا كذم عمسأ ال لوقرو يأ

 1 قيد 2 كالا مئدو روح ْن ي- وم 4 ينفأ امو 4 رقع مف هري_> ةمقر بكد 1
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 ىرفملا بلاط وبأ انثدح لاق ينئادملا ركب وبأ انثدح لاق يناولخلا مساع نب دحأ (ينربخأ)
 لاه ىوطلد ا ىلع نب لبعد اه الاق اميمح ىعاشلا ةيمأ نب دممو

 هينادلاو نيذرالاحزاب يف# كلامىنباب يع كا 56

 هينازلا ينب تاق اذا تح ةبسن مكأ فرعا هفا رط
 - هراداه كلتو * ةنع ىلعارادعدف اولاق

 ن١ اكلم أ لاق 0 ادعت حل هفاضيأ لاقو

 3 نبا ينازل 0 قازلا "نبا ينازاب

 هلاخا نينبلا لعد ع“ انزلا ىقددزملا “تن

 هكفالز نلا 57 لع ف ددكمو"“
 ل 1 3 ني ياملانب قدس العو ةريمتلاي اف ترهف هلاطف كلاما تانبالا .تغلبو
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 01 اا ارار ةقيع ىلإ نإاآو لبعد ءاحه ةغلز, ناكو باطملا دبع نب اعلا نب هلا دع
 ديا ليم ملف لعد اياز دما لوط ةرعلاب نرش رف هنم بره هلاف ةنيع ىنأ
 'يربتنيمي لكبو اهدحج يلع قالطلاب فاخ هقلع برضو افلا و عطنلاب اعدو هيلع ضبقف

 لع>و همدب يرغيل هيلا امو هريغ 1 1 3 اما اهاق هل اودع ناو اهلقي مل هنأ مدلا ن

 نم دب الف لتقلا نم كتيفعا ذا امأ لاقف هل قرفهيدي نيب و ضرالا لشو 1 عرع

 هف هحااس درف هف حتقو ءافق ىلع ىتأف هب حار حل يي يرام اصعلاب اعد 3 ْك 00 5

 هئعءتمفر افهم 00 ميو هيقوتسل ىح هعكال كا فاحي وهو هاجر ذا عراقملاو

 امادقم افيصح الجر قوطنب كلام ثمبو زاوهالا ىلا بروف هالخ من * هلك هحءاس عاب يتح

 يت>هبلطي لزي لف مهرد فال ةريثع كلذ ىلع هاطعأو ءاش فك هلا 0 1

 3 بريضؤ ةمتءأا ةالص دع تاقوالا نم تقو يف 0 أون نم ةبرق يف هدحو '

 نفدف سوساا ىلا لمح لب لقو ةيرقلا كلب نف دودغنم تاث مومسم جزاط زاكعب همدق ْ

 ىتديصق ضةنق ءامادلا ابا ينكيو ديز نب ا هل لاقي |ىعاش سايعلا نب قحسا صو ايف

 اطوا ةديصه ةثيع يأ ن او لبعد

 1 ل ع يع الوحم كمحامال 1
 كلذ لم لاو>الاو مايالا ركذو همظنام ريسفتب هنمأو مهلاثم نك يو نقلا ركاك اج وح

 ةدو>و. مويلا ىلا صو ةغمادلا اهامسو
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 مكمل ناو دافا تاسأ# - 0

 : موهولا كر ٌوَاَم ُك رءعل #خ ولخ ا موعبل ملا ىنقرؤت

 هيبا نع: بتاكلا نامع نب هللا دبع نع 2 هيندشتأ و نار كح | ردعلا

 نءد>خ ويش ضع نع ءاشولا نب 9 هيندشنأو هل تناكلا دلاخ نع ةظدح :ندشلاو هدح نع
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 بره 0 هياع عمتجاو ب بلطملا دنع تن ةيفد مش اذه لاقو ىضاقلا ديم نب ور

 طق ترأر ام اهف ةمقرب هيلا ةح وذ هبأب محو اهب لكوذ لعد راد ىلا يضاقلا ثعلو لد

 بئاغ مدخ ىلع مكعو ةينا لعاتنر ءلا يف يفي ليحل ا كالو نء الا كنم 1

 مش ةضفارلا نيد نفا كنيع تزخس نلطملا دنع تذب ةيفص 2 0 ىلا كلّدع لشو

 ىف ليعد هللاو قدص لاقف هتثدخ ثيدحلا اذه نع يسال يربيزلا ينااسف يبأ لاق ةيفص

 لاق هيورهم نبا انندح لاق هع نب نسل ( وخأ درو تسول هاك تاكو هلوق

 ( دهاو لمح نإ لح تا لإ ترك لف لبعد ينثدح لاق "ىراقلا لهس نب مه ارإا ينادح

 5 واد مزلو ذينلا ترص كرتاو تلسل ناك

 تانكلا دنع 0 ينال نا 2 حالا ةمدانم يف ”نكنغلا اعا

 ظ
ٍْ 
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 تاقعلا 000 7 راد قد لا 0 مك 1 00 0

 تاس لاموب ريف ىف اوءفداو 0 ىوحأو ذلأ امو ينوءدف

 نن الا لغرس شو ءانغلا عتسيو هيد نيب ب تر ل راصو يتوعدي كلذ دعب ناكف لاق |

 تنك لاق ربدملا نب مهاربا انئدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق نسا (ى ريو قرا ,

 هللا درع نب باطملايف لعد ةديصق يندشناو لاقرعشلا_ةكتسلا ٍنيقيفر سايعلا نب مهارباو انا ْ

 ليقتسمو يعافالا ماهم © بذدعتسم تنا:تلطتا أ

 لوقيوهزيجيف اعارصم لوقأ تنك سايعلا نب مهاربال اهغصنو يل اهفصن لبعد ىل لاقو لاق
 قوط نب كلام دصق البعدنا ريدملا نب مهاربأ ىنثدحوهبوره« ن ,با لاق هزيج اف اعارمس٠ وه

 هف لاقو هنع جر هباون ضر ظ هحدمو

 هرمصق او>ر اا ه ول. .#: تاك قيو:قوط نتا نا

 هرعب مهشرا نم: الو اموي *# ارد ةيد نم اوذخأي مل

 مردملا ملقم ةلولطم ها كلامط اطل نقلا ل

 رفص مءاذا يفو دوس * مهءاس-او ضب موهوجو
 ينثدح لاقن 7 نب هللا دع انثدح لاق يزعلا ينثدحلاق يفريصلا نارمح نب د

 هللا درع ىلع ىلع نب لدعد لد لاق الا ور ا ونأ للا دع نار

 دادس وهو هدشناف رهاط نا

 تدل ةمرالا كلا © ىكددرالو ةفارح نأ تقح

 اطلايف كءلع حلم ريغ # لحر ىنناف يعامذ ضفاف

 ىو مهرد فلا ايف ةرصب هيلا ههجوو مرحلا ىلا لخدو هللا دبع لقتناف لاق
 للق,مل هريثك ت ظّساولو * انرب لجاع كاناف انتل#تا

 ءفنإل انناك نحم نوكتو * لست مل كناك نكولياقلاذخخ
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 قئارلا باشلا ناغير سدمطت © قرافم بشو 0 0

 قلاع 2 تاذلالا ىلع تناك * ةنوميم ةلوديف ةراماو 2#

 قال ع قلق ةفراطلا ترحم قا كاذ لبلو نركفأ
 قراذمل هد_ءل نم ندحاصتا) * ا اءاطضم مهاربإا نك نإ

 فراجع , مهارإا نو ك1 هن اباعام لك نع كدب مردف لاقو كديسنومألا اهنا رف املف

 هد : مينأ ءاش ناو الام هيلال مو نام لاب هناك نا ينأ ىلا ىتكو هدهع هالوو ةفالخلا

 علخو هلم هيلا راف هب اقئاو ناكو كلذب ينأ هلا لدم ءاش ْثنَح ىلا ريصي وا

 يف مسن هياع مادو لخ داملف لمفف نوءاملا دصقب هيلع راشاو لاملا هاطعاو هزاحاو هيلع

 يندشنا لاق مْ ههحو

 تاصرءاارفقم يح و لزعهو © ةوالت نمتاختايا سرادم

 اهايا هدشناف كيف نه اهعامم بحا ىنكلو اهتيور دقو فآكالف ناءألا كا هل لاقف عزجف
 تايباهل تعاش دقوالا هب انرءشام هللاوف هعمدب هت لضخا يت كي نوداملاو اهرذا ىلا

 هدنع نم جراخ ر>او لذاد لوا ناك يت هب ةلاو هيلا ناسا دعت نوماملا ام وحب

 ىنب ضب يعدتسا لاق يرماعلا ركب وبا ينثدح لاق نابز را نب فاخ نب دم ( يف ,خا)

 نط نسحب هلم عمي ماف املا هدصقف ماشلا يحاون نم ةيحان مهتما ىلوي وهو البعد مثاه

 ليعدهياا_ ةكفءاف>و

 قرغلاةمو> نممطالتم * يفكدعو رورغإ ينالد

 قابلا ةربههكصاقتنارهش# دقوودعلا تىثاذأ

 قذحتم ريغكل.>و فاد# ىلكدوزافاحتاشنا

 ق:-ىعأطو ىنتئتطوف
 قدحلاب ءادعالا ىننيمرت

 1 رو اعففا ىاسجتو

 * ضرغلعاءاعىنآيصنو

 قذت مل هللاضراوىنع * ةقيض هللاضرا تانظو

 ق”تاق ني> كدعوب ىنم 0 ةقث'يوسم رحام ريغ نه

 قام الو نءالب ىشن # ام كيلع ونحن ةدومو

 قاغلعالفق ا ددشاف * ادبا ةداح كتلاس قش

 قاتل 1ك ليلا راه“ و ف يح انف لعراج الا تكل
 ىتءىلا اهبيدي ددشاف * ةعماحو الفق ىل دعاو

 قالا هاذم ىلعددشاو# ام بمال امم كيفعا

 قرطلا كلاسمب يناداو * اهضرغاوائندلا لوطا
 روثردلا لبعد مدق لاق يبا ىنثدح 0 هيوره» نبأ انثدح لاق ىلع نب نسما ( ينربخا)

 هياع ىدعتساف ذييالا ىلع ةدبىعو مالك ماوعلا نب ريد زلا دلو نه ل>ر نيدو هئيب يردفذ



 مي

 ( نأل ر

 0 1 - يق ا مود 1 او 3 2 ' نع 'باذلاو اهىعاشو اه :

 يدعإ نه يةعيفو 0 2 راس 0 كلذيف سيلو ماش /| باب قبطم ىف هريدأو

 نيش را لع مدقأ ءارتا ن 3 نودأ زج 5-1 نع كك اع 0 لع اي اف

 0 لاو نا ةةقنع دق ىداذده تلقف لك 0 0 ناكو لاق ىلع 8

 هنأ عمسأ لاقؤ ل ماكم ن ناعأ يف ريغ 0 هعازذ نس عيفرلا تانلا يي وهو تلا

 هربغ ناكلءالدحاو را /| 6 مم مو وه ماني ناكو هيلا "الماخ عمد "ان ناك

 لاق ىىح هيف دا رقت ل ت7

 لدحر نم لعاب

 1 - رطف يملا نب وا ع عءاح 00 نيب هب ينغت َط ها هيفا ينغو

 ار اها ره هعازذ > نم ا مالع وهو لع نا ليعد هإ ليقف ةردشلا لئاق نع لآَسَو 0

 نه مداخ ىلا هام نم كا عم همفدق كلذ 0 هباسن ن م ةعاذو مهرد فال ةرسشع

 ا اذ_ه هطعاف هيلع 25 اذاذ ىلع نب ,ل.ءد نع كاسات ةعازذ َّك 5 ىهذادل لاقو هتصاخ

 ا لبعد ا مالغلا راسف ةرئاخم ي كلل ا هعدق كلذ بحي 1 نأو اك نأ رضحل هل لفو

 ةدقنسلاو ساجيف سواحل هرعأ سو هي هياع لد املق هيلا ريسلاب هيلع راشأو ةرئاخعا ا

 هض ر> نه لول ناكف 1 اقزر هيلع ىرجاو هتمزالع 0 هندحتساف هايأ هدشتاف رعشلا

 ين_فلاو ينسلا ءاطعلا نم هللفام ىلع ه افك :ىد تام شرا نا هلام هللاوف عقلا لوو لح

 نعال لعاب حدم ةديصق نم هيف لاقو ةأفاك 5-3 فان كوقعأ دم ةمقرلاو نققلا د

 ديشرلا او مالسدلا

 رضم نه وركب نموناعيذ نه # هماعن ءاحالا نم ين- سبلو

 رزج ىلع راسيا كراثت م * م ئامد ىف ءاكرش مهو الا

 رز اومورلا ضرأب ةازغاا لف 84 مو ا لتق

 رذع نم سايعلا يني يراالو * اول نا نيروذعم ةيءأ ىرا

 رطوىلا ريد نء عبرت تنكام #* اذا ك زااريقلا لع سوطب عبرا

 ريمعلا نم اذه مهرشربقو * مهلك سانا ريخ سوطيفناربق

 5 برب ىّرلا ىلع «الو ى زا! برق نم سجرلا عفنيام

 رذف وأ تما هادي هل تدك ا نهري سما لك تاه

 هاطي لزي مل ن وءأملا ناف ةيناثاا اماو ةدحاو هذهف مالا هيلع اضرلا ربقو ديشرلا ربق ينعي

 هلوقديلا سد يد ههب>و ىلع واط وهو

 ردع نما لانالا 60



 ( نه ذ

 ةشحاقلك ىفرطو لل_عدل

 اذ را ذاك فار ل
 دحااهرشوأ اه ريذ- نم جني مل

 اههةءاود هتلان حامرطلا نا

 ةقاوألو تنك .ذ] م 00

 اممورايف يعرتو ارازت و>م

 ةيراقع تاذ لح رااذأ أ

 هعضومتنا اناوه كدزأ يندز

 هقفلت اف ادام تنكا ول

 هن ىلع هس م

 هلئا' تدل اسما توه دقل

 فلات دقو

 0 تنا موقب يندعونال
 *» ه دعاط هللا مهتعم هلل

57 2 
 لوح 2 ع

 دعبلا ىلع وعزا دهجحو دعنأف

 كاعإ ظ يتاح -- هلي

 دزن مل نام ادا ديزي نمو
 م ل12 م تلت ناكل

 5 لوط انو مراكملا 00

 دضع الو ىلو٠ الو ىلو الب
 دكت ندو مول نم كنطب ضايب

 0100 أرح مساع ع -

 0 هياع كلذ قشو انني مصتمملا لاخدا اف ينتشي وهو همتشا انا لاق البعد امتدشنا املف لاق

 ١ ةروهثم ةليوطيهو * دضالاف نارمع نم ىحلا لزانم * ةديصقلا هذه ضيقن لاق مْ هفاخو

 ىنثدح لاق يزنماا انثدح لاق دم ( انثدح ) اهب تأي ملو ربخلا يف ىزن.لا لاق اذكه ءرعش يف

 ٠١ لعدتتاو دعسوب ودادي رسما لبعد ربع لاق ىلاطلا ىلع نب دمت نع نيسملا نب هللا دبع

 أ ' ىعدلاقو هذ للعود ل ,ءءدبرمضف غوبصم 00 هيشم فوص بوت هلعو رملا دنع هتباد

 يضلايمسوم نب دم ىنثدح لاق دربا رهص ينالديصلا رفمج نب دمت ( ينربخا ) يعد ىلع

 ْ 3 رعشوهلهاو بدالإار "؟ اذي ةلل تاذوه انيبلاق 0 نب هللا دبعل ايدن ناكو ينال ةيوار

 ا راو ذاب كيو لاقف لبعد ر ؟ذ ىلا ىهنثا يتح نيئدحلا ركذ ىلا غلب ذا ةيلهاملا

 لاق ةنظ عضوم يف كدنع انآ با كحاش هلا تقف يئامح لوط هرتدت نأ ىلع ؟ ىثشب كندحأ

 ذقيح كندحاف اهدنع ىباق نكسيو اهلا نكرال ناميالاب يل قثوت نا يفنل بيطأ نكلو ال

 [رآىخ هتيفدتساو ىلا هر ءاذقاىلا هب ةجاح لف لاحلا هذه يف ريمالا دنع كتكْناأ تاق لاق

 تلق هللاو لق يمضاي يل لاقف هيأر ريالا يريلف تلقو هتمجا م نم تنيحتداف ىنفعي ف

 نا ترعشا لاق مث له هب فاحيام لكو قالطلاو ةعلاب ةدك وم ًاسومغ ىلع اهمغأف هللاو

 اناكلو قفاولاو دوهنلاتذخ ا اذه يفأ ربمالا هلأ نأ تقف كسماو بسنلا لوخدم البعد
 هسفن له دق لح رليعدو ةحاح يش يف ىل ل>ر ينال لاق لو تلقف هللاو يا لاق ناعالا

 يف لوي نا هغاب 5 فاخاو هيلع ةءاصل ند دم



 ءرملآو تحال ا »© اذ راامول ةعدر ال
 هير ا

0# 
 نب دخلا ينئذح لاق هيوروم نبا يتتدح لا لع نت ن1 ىلا

 يند._ضقنوماملا تدغنا.َلاق كنلولا 0 همم وردا دعسدوا ىنثدح لاق ناوي

 هل وق ل  دىلع ا ؟ تددر ىلإ ةلادلا

 0 3- مالا يأ ل » - اعةطخ ن ودالا

 ا

 ها 7 917 200 3 1
 ةيقيزب ل ريال نيل 4

 دو

 يفدضق لواو
 درع مانالا نمكاابلاو ه8 دعالا تاك | نم بيشملا نأ 71701107

 | هيلع رألاف انياع رثخ لجر اذه ال لاق هسأرب كئيحأ نأ ىل نذنإ نينءاوملا ريمأاي هللتلق
 | ىهاط قا جان ع ىلع ن ناو ىمع ( ين بأ ) الف ةجح الإ هلق اماف انياع ر 2

 ا تاكو ككاو ليحت كولا 310155 لاق ينابنثلا ورم يرجو يسال
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 م حو ا ىف يبإ>و ىلا تراغأ لاق 55 يش ىل ن ه هل تاتف ةعلس هتقفنع يف

 كوش 31 ردافاا لوو 0 ىىةفنع َّق ىلإ هكا

 رص 0 هانأ ل * طاب 0 ةعاسو 3# :

 ل نس

 ليعد ترفل لاق يأ طلا ىلع 3 دمخ ئى 1 لاق زيز» 8 ديع نس 0 ىلو“ دحا 0 نحل

 ةئسملاةقانلا امعالاقف ىرداال هل تاقف 0 ا هلاس يان دشلا 90 3 نا يي 3 ىلع ن

 كئابغ يف ةكام,ناو ىلع ابأ راي دم-ىتآل ىرااما تاقق.ةعاس انثدحم مل يل 2 دم لاق
 هبف هلوق يتدشناو ءامالاو ناييدلا اهب تمحابر ةفيدعس ا .ا الا هيف لقا اي 1 ليعد لاقف

 0 هللأ دع لاق لاق يزيعلا ل 12 ا كر رمصلا 3 2 را (

 ا هرج تدل يار #2 6 رضودف تعدت ااا

 ظ هرطنق دع هللخ * اا ربو 0

 ْ هرط تقع قادس تلق * هسا قف ردألا قرت افا

 | تفصتلا هلثم باوجي هتجا ناف لجرلا كعجوا هللاو دقفاذ كنع عد ليعدل تاقف دمم لاق

 | يلا لوق هتد_كنا مث لاق, ىهذلا را حطغو طق-تي هب ترث يذلا وقللا اذه ناذ الاو

 ظ هيف كعس

 | ذكسالو حت ناو كراتللا ذو 6# ذاب ةيرط ند هدلاف قا

 | دعإ مل مولا أمم داعام تلا # هتياهاح تداع نيف دعا

 | دد1لا همايا ىف ناديدحلا رك * لح رنءنيءانو.ع ديرت امو
 ْ دم س 9 بيشم عاطا واو © ةيناغب ادحو هرئارس ىدبأ

 ١ ديولاوير الاي و سامه قم مل ةلزن٠نيلاتازبع تراع.تساو

 | ديزا اةايعز هيضاوااالا © اسبب يشناالار اد كرب

 ذآ اة اة



 قمع + دمع م نع نعجوب -: حمدت
 02005557715-22 5817-55 517 052 وح ا 535525جج7

 لاف دءسوبا أ ينعم لاق ١

 : و يفو حو.هلاو كيرش * قبدص يوت يف حار ودع

 ق6 قار ل هيلو« عنا ةرهاع ناهج دلل
 ةرراتامبابا نركب هللدك هس كونو: انجن كركل

 ”ةجانوبأ انثدح لاق هْنو_م٠ نب مءاقلا نأ دم ايثدح الق ىلع نب ندحلاو يع ( ىربخأ) '
 .ياىلع اوعمتحا دقو دادهرب مهو موزي 3 ىن ترحل اق يمان ينأ نب ريهز دلو ند خيش

 ءاحه مس وحي و مهعطقر 31 لعد نان ) 1 وئاخ دقو ليعد نيبو هيب 0-2 جلال دعس

 مم 5 ' هءاذ ذكي ينأ ل دحاو ريغ وادش د هنأ اًودهكأو اك هيلع اوكف انج مهدخ /

 رد هولعف اع 6 ينب نم ىرب ديعلا نب درعلا دعس 3 هيلع شتا شقنا |

 قمتي ناكدق ىم و زخملا 0 3 ناك لاق ديزب نب د# ىنثد> لاق نشفحالا نا نب ىلع

 ' هضر#كو ءافاخالو هل 0 ءاحه هدشنؤ نوم 11 ىلا لعد ناكو ري 0 ف :ليعد ىلع

 ١ لوقلاو كريغ دب ىفلطاللاو كدب ف قا لودي ناكو هيف هذا 1 نومألملا دنع د2 01 هيلع

 ضعاف ةعالس هل تساف هرئذ مظع نويفدالا هل سا تحل | يناف لتقلاامف هبذكيلم لقفن كم كل

 20 انأ و>حع لاقف صرشلا ينأ نباامهس |

 هراشلا نما دنقتم ال ترش انا
 هوامألا]| ناد قع 5 مالا هل ديص أ

 0 0-0 وو »* مث ند امون وق

 2 راتشالا 0 »+ ع تهز

 0 800 لاقو لاق

 كموص نم نسور ةملاو نس من 0 كعدند نأ

 * كنون ىف لح م 1 58 الا ف قأا ت تاقأ

 كموق يف 3 نيود # هودملا 59 9

 كير مت 2 دس مل 6 كر

 كءوق نم كا. مل اذا * .تئش نه كا ىنعدو

 دلاولاال. ةينكلاب فرعي . # «رعاش ينف دعسابأ نا - لبعد هيف لاقو
 دشانلاو دوث هلأ نعىللخ © انآ دعم 2 4 دبع ١

 دقأف ىلإ ادوقغم ا للم ىلع هلل |ةحرو

 .تعمس لاق يربطلانانع نب دمحأي مَدَحلاَق هور“ ١ انيدح لاق ىلع 3 ني

 تاقوهنم متيطمعأف ذايب هلا توعدو ازوج ىم.تذخأ 3007 ابأ تيخاه ا لوة. لع نب لبعد

 نيلثاق هب وخص مط



 1 0 ١ : ه+) (

 داوسلا ا.ملعو ةفاصرلا يف لوس أ ىتا دق العد ل لاق لماك يبأ نب 0 ىنادح لاق ١

 ضكروابر اه هيد نيب 0 أ ضكرف هعئقف دعس ينأ ىلع لعد دشف ا.مفاتكأ ىلع اهافسو ا

 موزخم يفب عم ساما دمس ابأ يرأ ت دك و لاق انع باغ تار

 نومأملام رع ا أ موق هلذ وذر ل مي و ركذو نومأملا أ هئم اوءلظتف نوماملا راَذ ف ا

 ةليوط ةديصق ن“ كلذ 5 هيف ليعد لاذ اياك كلذب اورتكو هشه | وفتناف هيقثس

 هءيازخم هوت »2 مىمديصلا نا ريغ

 هبا سانلانيب وه انز هع كلا 3-6

 هباقنلا ءاح دق لق « امون لكك !ذاف

 أ هبق لاقو

 ارفقلا كتماهقوف اونثو كلع * هتءلع دق ىذلا كصلا اوتك مه ظ

 ىلع يارف لبعد رظنو لاق دبع نا دنع انا لاق ةيدسأ َّق 1 كلذ دعب هل لبق اذا ناكو لاق

 ىلع نإ نسحلا ) قرا ) يعد يلع يد اذ_ه لاذ داود اغويصم ايورم ءانق دعس ىنأ

 ينقل لاق ٍيداحلا يلوم ناورم كب ا ىنادح لاق هيو روم 50 مساقلا نر ردع 0000 لاق

 7 5 ىلا كداكش سردأ ا أي يل لاقؤ قيرطلا ربظ يلع يوزخا عر 5

 روظلا تيلص الف هب كءجأ اذا وه تاق تايراز زبلا رتفد لعف اف لاق هللا كش مو تاقف

 نم يرظنا مهأرداب هل ةيرادع لوه هتءءسف هب تةقدف لبعدب كر ديو رفدلاب تح

 ند مهارد وه نشل هلأ تلف" تلخد ءاهاف هل يحفأ لاق نو نع 9 دما هل تااّقف بايلاب

 يفد تلف كفم دهام لاف م مهاردب انيراود> انيءسف ريناند مك راو> ميس لاق ءامالا

 نتي علب عاف دعم لغ نأ لادن لل ماو ليا تا هش اهق

 ا ناك اف ع هنسادل لاق هنأ زدا .كياق ىلا ت تا هيف لوش ىذلا هرعش ىلا هراظن

 هثم رعشأ هلل للاوتنأ ى دا هللاو تاك ليعد لاَقؤ #هنأد زد>ا كلك نإ ارحل اع« ه رمش يف لاق و

 ' ءاللمأ ليعد ىلع 0 هنأ مثلاق

 نا هوحعمب ع ىرأقح * ياهع زهذلان ب سحأ تنكأذ

 دلال فيك روحي لا دوف 85 يف نم بحال يفا
 ك1 هل تدب انقدارا دف »+ امنع انَدلا ثعل هب تّووس ناف

 لاق ليعددنع نم تلق تلبقأ نيأن ءدمح مث لاق ديعب نم ين ار'اءلف دعس يبأ ىلا ترص مث
 يف هللاو قدص لاَقف هرعش يف ه:با لاق اب هيريخاو هيف لبعد ريش هتدشتاف هدنع تانعد امو

 تنتكف 1 لاقو ساطرقو أو اب اعدؤ غاب دق تاق وه ند يأ

 داع ند داس الة ضف ند ءاملاو »* بهذ نءءايهصلا قا> يذلاوال

 اليح البعد ىبنا تباصأ ولو انذإ ليح هئاعا ق ليعد لوب

 الحر هفاخ نء4يفسا ناك ول ان ل>رن“ تئشامل>رل.عدو

١ 



 (ه0؟)
 يا هع ل 1 ل ل يا ا تا ا ل م تس ع ب يي 7 5 8 --

 انيطينتم اريشعم اوناكو © نم ة تءاط ةذ يانم

 ردا دف أ ينعيدنم مقدناو هللا هما لاق مثىل تيبلا اذه نك 0000 لبعد لاقف |

 0 تاع تلا 0 ا كسلا هنن نطو ريغلا ال فاو هد ظ
 نيبو ءاحطا ن م هنو يندب ناك امد أ دادغرب د يف ءاج" تان 27 ثيدح هلع كتدحأ ا

 تاقف بالا, يموزخلا 10 لاف ىل مالغ ىلع لخد ذا اههف ءربخأ انأو ةاودو ةفيح يدب

 ناك يذلا دللاو اولا مق هنعأف ىال وداي هللاوىل دعس يلاب فراع وهو لاقف تبذكدل

 ينيب حل امأ يذلا لل دا لوقأف يسفن يف هللا ف | نلو لولا قد د1 يدل كن

 وهو هيلع تءاسو هيلا تمقف هنم ءادتبالا ناكو حيقلا "دو صا الا كَتَه نه ةسو

 نق كل ادناح هللاو تحبصأ تاق مهب رورسلا نم كلذ ليدل تأ رورسم كحاض

 لق تاقف كدنع ىرعد ف مولا انى لاق لضفلا ىلا يانا كيس تاّتف ىلع ابااي اذام ىلع |

 اندنع اولاقف ناملغلا تلآسف دعم 'ىش ىلزنم ىنف الاو هاك انام كدنع ناك نا لاقف تببحاام |

 ٍْ بارش هيفف ىلزنمىلا تهجو الاو هبرششن *يش كدنع لوف ديح قافتاو ةياغ لاقف 2
 اندغف ان ريغ اعف نوكيالنأ 2 لاقو هّتباد درو هب حراطف برم ام ان دنعهل تلفق لَ

 برطف هايثفف نيمالغلا ترم ارك كاعؤلع نم لاق ام تارا ةدع] نإ ايلف اجرشو
 نأ امه سمات نأىع ا انأأي كي /| يتاح لاق من ةعم ى طا 0 2-ا نسل - حرفو

 ءام أ هزم اظفح دق يئاحه ْق ين هناعم تام ةككلل نامالل_ةلا ناكو 1 كك غ 0 يناشغي

 ا عطقشناو انندب ةوادعلا تءهذو ةراثلا مط دق لاه اس ايأاي“ هللا ناحس هل تاقف اهانلو ا

 امل «:هركولو ىلع كلذ : قدي سياف تلمف الا هللا, كتلأس ىل لاقف اذ_ه ىلا كتجاح اف
 2و2 لاعق لبر اك هونغ كافلعا لع نجا دعس ايا يرتأ' يمي يف تلق ةتلاس ١

 2 كالا ناز ةوصرق دنا

 ا لع ل كرر ارو 0و نق قفص تراشو هفكو هساراذل ا وهو موش

 ىلا فرصنا دق مهتم مالغ اذاف بالا ىلا همم اوجرفل يناءلغ ترعأو فرضناف ماقو

 | ار لاف كلا ايفد] نأ يوم[ ع ورخلا ع. ىنأ ىلا ايفمت اكو ساط راةوطم
 اهف اذاف

 : اهانن ات املا تح تسبلف « انني . نعي ةنم لبعدل
 اهانك كار « انمز "ف هدب انلذدأ

 هئاحه ىلا تالف ىلع ٠ 0 و لاو ةاودو ادا> اوناه ةلعافلا نإ 4 ىليو لاقف

 لاق ىلع نب قتلا ( قر زل تال ىلع م- اف ةنالث وا نيموب دعب هتنتاو

 6 اذه هرب ثد# اليعد م هنأ كاعد 0 هلئأ لا 6ع 03 ىلع انثدح لاق هيوره» نا انثدح

 مساقلا نب د 2 انتدخ لاق ىلع نب نسل ( ينرخأ ) ىلا :ركفام وح رك دف لا
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 ىدح 1 الوهكدرب ىدحضطشو يور لدرب ىورب الاف ا دوجأ يف عفا "يناعأو ٠

 هف تاقؤ العد هلل ماع ع ن“ ا ينعأ كك َ ند لامف دعس انأاي ينحل 0 تا

 5 رود اننإ يغولا ةموح الوال

 سااوةلابرضربغ * فاش رانوا ترند

 سراضإ مل ندب هور اس راذن ني

 ني راخلا هك 1 ني 27 ا يأ

 0 ُ 0 5 يف 0 هيما 1١

 نس هاد انتم نك -#* قدم دعا ومجطت

 نس - ءلا نانحن ها 2 1 نافح َّى

 سانعلا ىثم راون يقفل ىف نوع. 2

 ىلاالا ءامد ء # اوالاب 00

 ساقملا # دع مان ذل 0-0

 يف وه لاقو رءشلا ءااع الا اذه انرصع يف اهلا تقتلاام ةللاوف

 هرااو ت>الايناز © هرصوق دعس انأاي :

 هرطنق دقع ةتلخ # انحم هاري وأ

 هرطقعا قاس كلك .ه« ةكياوف رالا رول
 نم هئمدس الا عضو راجعا اق لقسلاو قيزرطلا ةرادو تاكل نايس هاور دل تاون كل

 ىلغ «داووسل هم هعشاف يقود نم منذو ل تيت ىقرتا ند مرش 0 رده ةلفس
 نسل انتدح اولاق ىو ىلوذلا ىدن 52 و يف ريصلا نام نب د ( قرا ) ةاسإ

 نب 0 ني ليم! ينااح لاف ينانيشلا 1 قات ىلع ينادس > لاق 0 نبا

 تيمكتلا اج ضان ا نات هياعأ رقا نأ اايعد تاأس ىتا ىل,لاَقف نعإَو را ةر

 اسبر الا سم ءوألا كان نك 6 ا ا نه يقف

 داب نإ لجر كعم نكلف بيرغو ا 0 اني 1 ىل لاق ليعمسا ىل لاَقف

 5 لاتف ىلع هللا ىل 006 تيدا 00 1 كن.ىلعنودأ نو 5 6 2

 00 نان شل تلقف ةدنك نابيث" لاق نابيش يب نم:تاق َبَر ملا أ نوانلاو ملأ اضلف وه

 نا بو لتحمي لل-حر هنا هل تاقف هعوق يف هرك ام عدلا ينباتا كيو ىل لاقف

 هللا الرصف 3 يي 1 لا هيلعو هلأم عا :اف ةيحيرأ اذه 21 0 لاق ه.قأ اءاف ه
 ل

 الكل كياعو كلام 0 ا 00 هلا نماالحر تند ا

 هلوؤ ىلا ةد.صقلا يف انيهنا يح - نمشلا هياع انآ رهف نينت

 ل ؟؟؟؟9746س©©؟ب؟ 256552757659795 2656 02 2 يل ل ب ل تل
 رم 11 070 00922-75750200 21250010125-00:177755-102070515-058:19055101:725977:

 177 1 اح قبال امتا 14 57 ا ا نا> 2171123904 "اقل

 ا



 علم لبعد ءاح أهلف املوذد ءايرغلا 2 باونالاب لك وذ باطما هفاخو ره ىلا هياعد ثدب أ

 ندحاال جادحلا نبدحم همسانا كو را روكا تايبالا لدرلا هدشنا مث بخغف |

 لوقاءتي سعال هللا رو 0 نكفأنا هةطقام بتهاس ناكو هلم ريخلا 00 جارسلا أ

 1 امهنب ءادطأ ٍطو دنا ها 0 موز ى نم موب لن ىورو امد ا

 اونسحاالو اهورشيملف موز ىنب نم موقب الز ىذورع ءلا انيزرو هنا لبعد يأ اند لاق تعجل: |

 مك تلقا عم لافف اميداض

 اناك نم امثك كدعإ ضرا مل © فاكت كادنالا ىدا لك

 ا للا 0 ريق # قدما لب ربلاب ىنتحاصا

 علقم هباعدو هقالطاب صاف بلطملا ريخأف نيزر ىضق هسيحو طوسلاب هعنقف هعنم يذلل ظاغأف

 ناطالا داوق ند دئاق هنال دعنا اذه هللاَقف بايلاب لكوملا لقت وأ يذرا الهل لاَقف هيلع

 ءاجطا حو تكاهتس ونا هباحأف مهاحوف 0 دعسوبأ كلذإ ىمد>فرازت لئايقاهف 2غ يتلا هن دبيصق ليعد 1"

1010000" 

 نبدمم ىنبدح لاق هيو رع* نب مساقلان رد انثدح الا فاذا ىلعنب نسحلاو يم ( ىنربخا (

 1 : 7 ١ راب ا ل وبار
 يأ 1 اذ ا

 نيطلايف ةاحبملا عماعتال ثيحب * م تن موز ب نم ةباصع

 نيءالملا ءانباو قافثلا ىنب * ض وع مه زيذ- نم مهضأ رعأ غذم يف

 انادج ( 2 ديد ىنال هناحاهم يف. بابسالا لوا اذه ناكف ثعسثالا نبا لاق

 ْ ءاجملا جاه ىدذلا نا ينادشنا ورحت نإ يلى *لد لاق يزعل ىنادح لاق ىئريصلا نار

 امهبءاحطاطودعسوبااهنع هباحأف ارازءاهف احه ىلا ةيئاطحقلا 0 ليعدو دعس ىلأ نيب

 | لاق لماك ىبا نإ دحأ ىنثدح لاق مساقلا نإ كح الح "لاق ىلع نب ناسحلا ( ىنريذا (

 ودحعمو ةعاز امف رؤي هلةديصق قلبعد لوق دعسىلأو ل.عدنيب ءاحبلا عوقو تيدناك

 امفل وق. يتلا يو انا

 سعولاب هانيقعأف * انعو املاط انانا
 رولا هاننقعأف »* ضرب 37 هانرتو

 ةروهث.م يو ليعدل امو لوي ىلا هتديصق لاقو دعسو| بضغف

 سه دلا نم ه لا ىلع ٠» قاىوع خركلابو

 نّدعلا ةفاك قانك .« هلل داو ىوه !

 | مئاقلا نب د 0 لاق ع نإ ندا ( يري 1 كلذ دعل أدب ءاحبلا محلا مْ لاق

 و وهواموب كيرا دع كوس ىبا لع تا لاق نوره 0 ىنا د> لاق 4ك :ةذرو» ن :ينبأ



35 

 ىل كلود يف ناو تركفت الو ىلا سانلا:نح ا تنك الا
 2 اولبذي يف اموق تمدقو * ,مسرضاف اموق تيداعو :

 أ لاق نيراتسا هلوق نعىشايرلا كأس نم ينندح«نايزرملا نبا ( لاق ) ىلا:سانلا ضقبأ تنك الا
 يثايرلا اندشناو اذك را: او ادك راتسا ىنم» ىلع زوي

 نيلاقعور م يمسدق و فيكف ©« ادي انل كتير ذ(1)الاقع ىعس

 نيلاج اح.طاو لل>رتلا مون *# د اصاقو اموقلاحصال

 زيزملا دبع يندح لاق د2 ينأ نب هللا دلع انتر لاَ يأبه 1| رص نإ بايح ( را (
| 
ِ 

| 
 هيفلاقهلا 2 صضريلو رمدم ىلا كلام: هللا درع نب تطال عل ءددصق ا1لاق لهسنإا

 لقت سو يعاقالا ان * :تثدعتس# تنأ للطعا

 لق ل0 كاع تعا ناو 8 هس كك كا

 نعد اهرئارت يلام ه7 قارقلا تدرو اما: كال
 لعرب كن فهنا < ا مان د نس

 اولي مف اموق تفرشو * مهرض اق الحر تعضو

 لوحالا اص 3 ةيطع م اللا ط_سو نيزلا ميا

 صماع ما يناحذابلا ما

 انتي نا ب
1 5 

 لاظنحلا اهلثم ىدل تبطد

 لستاومهف انقلا رودص * اناتقو اذكر تاون

 اولتقي نأ كنم ميظحل © .اهلاريمآ تنك برملا اذا
 لاصتملا كب راحم نمو * اقللا ةادق سؤرلا كنف

 اواذ اولحت اوهزمنا اذا * اغولا مويبرحلا يف كراعش

 لضنن ند نيم 0 * ةروه_-ثه ر ل كعا 1

 لوا ا مل ا دع ا موال تناق

 لعد د ا لاق 0 ردو

 5 ناكو ور“و

 هلآ هل" يلع ىف

 | ىلع نيمالغب هريعيو هللا دبع نب 0 وح

 ةير هل ور< ةحتفو نإ

 ةبرح هفداصتا روطو#

 تسلسل و2
 انانحو ةضورالا تنكااام *«”ًانامز تيس تاع يدر

 ءانغهيفو كلام نب هللا ددعنب بلطملا حدع خيش ىبانب ناماسن دم نع رامع نب يندشناو

 )١( لاقع ةدم دارا فرظلااىلع الاقع_سضن ريثالا نبالاق مغااو لبالا نءماع ةاكزلاقعلا ١
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 ظ تدل 3 1 5 لئاس ولايف »* ةكحجر امن نأ 2 هند 3

 قام *يش لك نم دشأ كلذ ناكف هيدي نيب يهو بلا اهللدوأ يت دا ينك ىلا راشأو لاق

 ل 5 * ىلع هنم

 بصحلاو دلطانيب حدقت داكت. © ةرجاه لك يه>وبو اهب ىتلا
 ا برعلا ديت دف مامزلا فطغ *# اط تيكن تضقام آَذاقتح
 ظ نس نهوتقال عئام]وط نم *# اهلصافم تباذ دقو كتمأف

 ا بححلا اذتيبااو لطم نينكر « اماتسم نيراتساب,ترحتسا يفا

 باطلاو وخرملا نحال ماو # هل ا ل ل كاذف

 | ًِشك نما 00 تي ةحئاس رص٠ ىذهو 58 اذه

 أ :ترضحأف ردبلا ناماغاي لاقو هعمهباجأو هديب ذخأف هيلا ماق مث كيبل كل باطم حاصف لاق
 ' انرودصو اننيعأو ع ذا اع كلذ م هل صحو ترد.قف باودلا لاق 2 تا «ةق علخلا لاق م

 انا همتكب انظنغو رفشلا ةدوجو لو.لا نم هلل قفا اع هل اندشح ناكو ةياع 0

 | ىلو مث امايأ انثكتف ًارفص انج رخو هب هل 8 اب جرَحف. مظعأو ثك أ ائيلع هلابتحاو هسفن
 َلاقف هنم ًاظيَغ ىلطملا آش دق لبعد ناكو ناوسا ىلع نب لبعد

 لصوا كيد ويف قدمو * تايزذملا كب ريص» قعلت

 0 مف اموق تفرشو © مهرض اش اموق تيداعو

 لشفالا روذالا كب حاصو * احالا بورحلا دنعكراعش

 1 اومزمنا اذا تناو * رخا اوقتلام اذا تناف

 مك نكو انف بالطعم مؤاب هادئة .تاداطلاةحاط ىدن :برذأ هفلاقو

 امرك الو اهّؤا اط ادت الف ع نءومؤل نه ةعاز> جر

 اهف لوش ىتلا ةروهثملا ههديصق بلطالا ىل ءدءاهم حدم يتلا ةديصتلا تناكو لاق

 الا ا 2 لرتا 4 نط دسورم» دفا
 تلات ام نرد ازا را 2 ةياساب  اكخ :انو راك نأ

 ىلو« عم لزملا باتكهيلا ذفناف ناوسا نع هلزمف ءالو نأ دشب هايإ هؤا بلطملا غاب و لاق
 ةبطخلا نءةعئماو هلا باتكلا لدوأف هالد اذاف ةملا موب ربذلا دعص» تح هرظتنا لاقو هل

 هل لاقف كافكا هلو بطخيبا معاحاتو ريدا الغ نا اماف هناكم دعصاو ربثملا نع هلّؤناو

 هارقف 1 يت ةيطخلا كيعتما نا ينرما دق.ال لاق هبارق تاّرن اذاف يطخا ينءد لبعد

 ام باطملا 31 ل.عد يل لاق لاق صيشلا يبا نب هللا دبع يف 3 لافالور ريزملا نع هلزناو

 طا كلوق يف تركفت

 اظع انك انودحاو وا #. هتريماب.انثج انورثاك نا



 و7/0
 ط٠ 120 0717 ا ا مج سطس حل

 لع ل لضخ راطب نال # امكان آو تايحشلا نأ

 ] مهارب | كاف دك نأ تآكل كل 5 روظاف ن لا بهذا لاق دل ملا هذه ل امافل

 دعنيل راثد 20 . هل هارخأ يردتأ دعست 3 10 يناعاا ماع يبأ ملغ حفلا ينادحو ْ

 لاقت ةنع ردح دعت ناك 00 7 ىنأ داشنا ناكو.ًاحيمن ًابيدأ ًامالغ ناكو هرمش
 لوقي يذلا ىلع نب لدعد وهلاقف لعد يدل نع ماع انا ىالوم كلاذ
 الثام ليعد لاز ام لاق ماع ونا ىالوم ينثدحو حفلا لاق * يف هسارب بيشملا كحض *

 هرم ل هف ناكو مت مافحف ناحرد> هيلع درو يق هع داتا ا ردم 0 ؛ ملم ىلا

 : ا ليعد

 اةيماعم اعز انانلكو اناوه د © ةدوج يديتع انك دلخعإلا
 امجوتت نال ًاقافثا عجتأو ه يلعئاح تن ًايذلا برغل كطوحأ
 امها تاغ را اماعيسفنل * مس كاما د ءإ ين ريصت

 اعامدت يت>لدو ا اذتباو ان *ةلودا تعاد يع يوب تهتع :

 امنت دق الاط دو ةريخذ « ىنحلاوعاوملانيب نهتا و
 احق م كلدجأ ل يتح تقر عمطم كيف يل سيل يناذعتالف

 امحشتأ هريض ىاق تءش>و * اهءطقف تاكاتسا يتيع كبهف

 ٠ لاق فاح نب دس (قرخأ )كاد ايقلااق ارجاع آف 0 يبق تامحو ىوريو

 انمطق دق العد نأ ياكلا دل تاق لاق لع نيسعا انثدح لاق دهم نب مهاربا ينأدح ظ

 ناكول هللاو ةعارخع ةيفنن ليعود لدم لعافو يل لاقف ةعار> نع ال ها سانا - كال
 نابزرملا نب دمم ( ىنرب>ا ) اهلك ةعاز> يحااي هللاو لبعد هيعدن يت> هيف تبغرل اهريغ نه

 نمسا ينأ نب هللا دنع نع يرساا ينأ نب نيا نع قارولا دم نب مهاربا ينادح لاف ظ

 نب هللا دبع نب بلطما ىلا ًابتك انذخأو نيزر ينحأو انأ تحجح لاق لبعد ينئدح لآ
 جارتساانالف نب دمحأب فري لجر انيحدفّرص» ىلا ةك«نم انرصف اهالوتي رصعوهو كلاق

 انتمدخ ىلوتيو اه رط لاوط اسنان اند لاز ]5 ١ مس نمل دا هلااذع

 انفو ةشفل 01و ملأ لو عا ناكو بدألا نسح اكرر عابتالاو ءاقفرلا اهالوتي اك

 كلذب انا دا مكث نا لاق اهانإ هلع ةديصق باطملا يف لوش نأ هيلع انضرعف هل اندصقام 0

 رض ءاندووو عأ لاقف اهم ناو باطملا اهدشتت هل ائاقو ةديصق ائامعف هل الشو 1

 دا هل انفدوو انمضوع رمق هاندش هلاو اهم تناك اي < هيلا ان باطملا ىلا اناخدف وب

 ءاناحم يتلاةديصقلا هشذرس هنأ نظن نو هيلع لّخدف هل:نذأف ءامآ هلاك :توااذه جاوا

 هدشناو هنع لدع هيدي نيب لثم أولف اهاإ

 بترلا ةياغ يب تغاب ةمهو *# بلطع الإ ًالطم تأمل



 قذف

 ارمأ هيلع مقن : دقناكو نيسحلا نب رهاط يف همعل لبعد ي 39 نإ يندعنأ لاق ي >2 (ىنثدح)

 هم هركن أ

 ا ني-ءعو نيع ناص#ث # ةدسحاو نيعو نينيع ىذو

 فلولا من . قاد عامه“ د ثنا ”للق تايتنك
 هللا دنع نب رانيد حدم دق للبعد ناك لاق نوره نب نوء.٠ ينثدح لاق ةظحح 0

 امه وجي لاقفءالعفام ضرب ملف يبي < ءاخأو

 رانيدو ىحي ىلا انمثد يب>- ه الذري هلل + اًناَضَع ” لاّزام

 راقلأو عشا ادد-املاطدق * امهراغ عطغت مل نيحاع نيدغو

 2 1 هيبأو ءاحر نب ندحلاو مه مهودمي لبعد أ لوي لهس نب نسحلا ىفو اءيمفو لاق |

 مرد ءاحر ىنباوانسح عبأ م ردا كولم ينم اورتثاف الا

 مدد ريغ راثدب حيسأاو * ةدايز كاذ فوقف ءاحر طعاو

 متك أب يحي بيملادرب سيف © موعيمج ىلع بيع نم در ناف
 بطلا وبأ ينثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دمحم  اضدح لاق 3 نب نسحلا (ييخأ (

 يندشنأف هدنغ مهدايأو هيلا مهليم عم هب رهاط لاَ نع افرحنم لبعد ناك لاق قارا

 مف هسفنل

 مولحلا اه فختت باج © انئالمث انف رهاط ىتباو

 مورأ مهتالمث نع زيمت © ماو بال دعا ةنالمث“

 ميدق لوهحيو ريغ الو *» هامتن» شيرق ىف ضعف

 مثل جاع هلا معزيو » يرسك لآل شي مهضعبو

 مز لاح ىلع مولكو « انياع مهسانم ترسك دقف

 ةيطع نب اص ناك لاق ينأ ىنثدح لاق هيورهم نبا 1 لاق نع نع نضل قرأ )

 لبعد هيف لاقف اطساو لزمي ناكو اهجو - حبقأ ن د ناكو ةوعدلا ءانبأ نم محضالا

 دها_كلاب بئاغلا ىلع سقف 8# ههجو اص يفام نس

 دلاولا 7 327 ىلإ 39 « ةقلخ هل ينيع تلمات

 مصتمملا انف بطاخو اسيأةيف لاقو لاق
 ماحم كيلع بدح ”يرصمالوق # دم ل !مامأ مامالللق

 ماجحلا ةيطع نب اص يف © ةعزاص كنع رقت نا تركنا

 مالسالا .لئاوط نونكل ©
 ماسربلاو نوعاطلا نم ه نشيع © يف ودعلا نشدج هت

 علاشصب هدنع عئانصلا سيل

 نيني ::د> لاق قارولا دم نب فرحا لاق نابزرملا ن ن تلح نادك (ينرخأ)

 تلقت اذه مك اىل لوقف 1م ىلع هضيععاو رعشلال اق تلزأم لبعو ىللاق لاقىرسل !ايبأ

 ف و و لاا
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 ا 25 داع تدةك د3 ان 0 0 راد م كف نيد

| 

 ىتح ىيلسمو ىريحهو يرفس يف ينبع بدأ تا الا ٠ هذه تناكالإ طق ترفاسام لاق مْ ا

 الاق نورا نب نسحلا نب د#و دربملا يف 7-00 لاق نئدحالا ناماس 0 لع (ينري> ا ) دوعا

 قوسل يراكملاو 3 صا قرا 1 مح 2 نما راه ليحل ىلا تجر 3-2 ليعد لاق ١

 ىلوة فير اكل ينفق ًاديدش است ينبعتأ دةو يت الغب يف

 00 51 يعل كدت # 6-5 ند 1 يد

 نأ فرعا يميل لغبال ث كحلا ن ء هلءءتسام ا اويل كي 5 ناشررا لاو هلاك ١

 اذه ند 7-0 هدا ىأ ند ىردأ ف ديكر 8 1 كان 3 لاَتؤ ىتفاب رعشاا اذه

 نافف ةروهشم نينش اط لاش ةينغم هنرضذحو رهاط نب ىلع نب د## سا ترضذح لاق

 ىفهسأر نت يعملاكحذ د لدحر ند ماس دا ىحمتال

 3 يماس بدأ ذكأ ام اط تاقف * تيحح كاذو ياس تح دقأ # هدعل تاغ ع

 0 الو ة ب ف ريغ 0 0 تااقف اءاوج 0 | »ع ثيعأ يا

 با 0 3 5 هللاو 7 تاقو هتعرسوهند>و | 0 نمهللاو تيحمق

 افرظد له هم 0 ناكل

6 9 
 ل توصلا اذه ةيمسأ 2

00 
 بوطخ هتلحت ايش ىف تار # بر كاذو ىماس تمحي دقل

 بيشي مطفلا ا أ ريغ ةربك ينتبب-ش امو

 دم ىنثدح لاقةمادق نب رفم> (ينثدح) دحأ هب ادد نءيطش ولان لوأ 30 هن كلا حبل انغلا

 ينغار 0 لكوذشلا اا رد ايدط يأ ناك لاق يملا 3 نبدحانبلنر ا

 ىر# ين ليغ فيفذ> هيفةشرطلاو لبعد قي ا ةعنص نم وهف ل.ع دلهيف

 تس ورع رصنبلا

 بوذب داك نيح اقوشثتدضقو 0 بوه نأ ني- قلك يظ يرد

 , تو ينلا يرقي اقراطالو *. ةلحرب لحي اقورطم 3 رف :

 ل_عدل 0 فز ,م ناو را قا #4:نب دح ا نع نبّنبلا نيده ىمم ندعو

 نمالسعد كل نسل ينأ نب هللا د ع 0 لاق ىلهملا ركن نب ل ( ىنثدح )

 ١ مهارإ ١ راب هربق قاتلا ناوفلاو ةكينهتكلا ف ىلا ملأ ي ل نإ لوش ىدذلا

 1 خخ فّرتغاق ام ء هلأس هنأ لوس نب ريانا داع يناذ>-و طعس لأ نا كاف ”ىد كم1 |

 1 ب و دوو يس سمس مت جوع وج ل دع ور ب مم بو جوج بج وحي م اج و0 تسوس موسي 7



 : 2 000 ل
 نم

052-20 

 ا دودلل 2ع دك نمي اك 4 دوقءم 5 ردخ يف 2

 | دودقم 1 71 هن أك هلوق لعا 1 كد ع ذَا تادس> يف 00 هللاو لاف

 ْ تم لوي ع نب ليعد تءوس لوق,ظحاجلا 0 عار .1لا دل ب مشاه (ينربخأ)

 ٌ ىنثد> لاق ىلعنب سطأ (قركاراب هشدف لوقأ انأوالا هقراش رذ 3 ْن م سدل همس نيكس 0

 علا رحلا بأى عتاد لوب ىلعنب لعد 1 لاق 5 ”دي>لاق هي ءورمب نب مساقلا ب د

 | تاخدوي رعشن تدك لاق ث را انأا اذهام تاقف 1 ناكو هدوعال جلف دقو نيمح

 عضوميف نو#لاو حورلاةفخ تكر راوا هل ت تلقك تدعم ةحادق 2-40 نطو اعلا ىف طاغف ماما

 | دما انثدح لاق يبكوكلا م داقلا نب نيا ورح لاملا هع لَعَو مضوملا اذهىف ا ل

 | دقو مم ع 0 لاق هد عسم لب 1 ىنتدح لاق نأ ا لاق ة ةقدص نبا

 ا لاق نيمؤم اري 1 ةعا د 0 55 ل لاق مجالا ةعاز> 0-0 ور يي يأ نوما امل هل لاق

 | نب دوادو صيش ثلايبا نباو ليعدو صيشلا اوبأف يعلو ءامأ لاقك عاش مهف فرعت نمو

 هرعش ن علال ءالثوديف يدع هو لاو هللادرع هئباو ىهاطف مهلاوم ن هامأو نيزر يبا

 تح هد لهاهيلع مس مل ل> ريفذوقا 'يثياو لاقف هيف كدنع 'ىش يا تاه ليغد يوس

 ةئيس ءازابمهم 4 2 لمح يح لخبلامهدوجو عناانمهادبو ةءاسالاب مهاسحأ نرقف مها

 هيف لاق نا نم كلذ مدع مو هالوو ةليزملا هاطغاق دم ىلاهلادفودقو هئم

 * امكح نكو انيف بلطح مولب © ادئ:.تاحاطلاةحاط يدن 35-5

 « امركالواي'ول اط حن الف « مز ؟ نمومؤل نم ةنس ءاز> جرخم

 صهاط نبهللا دبع لخدمأ كدعذي لعء>وهاهداو هناا وهس وغا ام هللا هلتاق نومأملا لاقف لاق

 )| أك نينم ملا ريمأ تب لغأ يف هل انايبأ ظفحا لاقف لبعدل هللا دعا, ظفحم يت يأ هل لاقف

 ليعد لوق هللا ديعهدشتاف كيو اماه

 يناذل باونأ ىف لوا مايأ « تانايصلا مايال ايعرو ايقس

 تاكو كاران 2 اويصأ »© تنال لم_تيطر. ىصع مليا
 0 ع هيلطمتافنامز رك ذ كنع عد

 تاكاركلا تدب ينب ةادطا 92 *« هلئاق تنا بدم لكب دصقاو

 ١ مثمهريغ قالو يف هلا الام 38 ديس لاثو لاقف الاقم هللاو د>و دق هنا نومأملا لاف

 3 واذ هيلع تح ع 9 مط # ةرع ىا وس 9 مو ئ ظ ١

 ا (
 ظ هلق لاقف هيلع زفسلا كلذ لاطف هرفاس رفس بنصو يف نسحادقل. نوماملا لاق

 عوج رتاءملاليق نطو ىلا د اولحم نذلا رفسال ناب ما
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 البعد نا دمحم ن ةشفذد> ينأدحو هيوروم نبا لاق هتدقتعا لام و ناكف مهرد فل نام

 تناك ةيح علشل هنافك | يف هلحيا هسبل دقأ ايون ا || هلع ا امرا نيا |:

 لعش 0 م فلآ نثالث اهانا 0 نأ ها 0 اهريذ ُث ل غلبو اهايا ا هيلع

 0 لالا دحا نأ تا نا هلا ولاقوا ل هه رطل ؛ناع او>ر ا

 اع اضرلا ىلا كوكداو ايصغ مكعفنن الو اعوط اهايا مكطعأال هللاو يفا م مل لاقف معا تنأف

 تلاد كل ىف 4 اظن ند 2( رثو مو هكدا نيثالل- 2| را نا ىلع هوطاصف مالا ا

 يد-ملان مهاربا عيوب لاق هسبأ نع ق>ح-| نب داح انثدح لاق ديزم نب دم ( 5 (

 ا َّ مهريغو داوحلا تارعا ند تاع هيلا ٍط دق ناكو هدنع لاملا لو دقو دادغب

 مهلا 6 نأ يا هقيثح هل نوري الو 6 3 مارإ ل. ءاطملا مع سبدداف سانلا

 دادغي لهأ ءاغوغنم موق لاَقف هدنعلامال هنأب مف حرصف اودضو اوعمتحا دقو اموي هةلوسر

 تارد ا ةوان ا اهلا اذهلهالو تايوعأ ةنالإ 5 اذه لهال ين نع انتفيلخ انيلا او>ر أ ْ

 هلوق مايا, كلذ دعب لبعد ا مط ءاطع نوكتف

 اوط>تالوناكاعاوظراو ©« اوط_تقنال دانجالا ريثعماب

 طء.شالاو درمالا اهذّتلي #* ة4ثئح نوط_ءآ فوسف

 طبرت الو سكلا لذدنال *# مداوقل تايدبملاو

 طبربلا هفدع_صم ةفلخ نإ هداوق فزرب اذكهو »*#

 ةمادق نب رفعج اهف يندازو '
 اوطخت الق مزتلا حمصو # مكفازرأب كسصلا مذ دق

 اوطحش وأ قاخلا ايف لتس نإ ةمؤشم مهاربأ ةعيب +

 هاون نإ دمع نب ب ىلع وبأ ىف نا ه> لاق هيورهم نبا انندح لاق نع ن نلا يرحل / ١

 ها 2 15 هالو د سو] داق 1 رعش لو فاذثم قيدص ىل ناك لاق لبعد ىتثدح لاق تناكلا

 اموب يندشناف يندشنأ اذا هنع

 رارقلا ةح نبا هد ددكشوملا دونا
 يزاخلا لذ نم قودقحالا ناك نم و

 لوالاف هلتلقف هطقنتاللاقف يازلا ىلع يناثلا تدبلاوءارلا ىلع لوالا تيبلاز ومال اذه هل تلقف
 انمدح لاق نسحلا ( ينربخأ ) هلكمي وهو هطقننال هل لوقأانأ لاقف ضوفخت قاثلاو عوف
 يف لوب ىلع نب لرعد تء.س لاق يئاغر هلا نوما نياك دمع انثدح لاق هيوروه نإ

 ايدل لاقف سو هيلع هللا يلص ي :|| ىلع ليلا ديز لخد لاقف هياع هنركداف كسل ىر> مالك

 ان”دح لاق نسما ) 0 كريغ دبري كتسيل هقصو نود هدب ارا نك فظوام نر

 نركب َءَدْنَفَت هلدشنأ 0 ليعد ىل لاق لاق دعس نب هللا دع نب ىلع اند لاق هيورهم نبا '

 يبرحلا ىنارهنلا ءاربلا نب ىسعيف ةجراخ

 1 01 ادلب ١ ا د 7 رجلا 22725 239127279229905: ٠ 2 727255757 وع جه و كدت سس ص دس ه7



 1 ل ل 37 قوما رت ل ار

 كلوق دعو

 اح.طخافدلا قالك حيو لاملا * اها تلق لاملا نيا ةمالس تلاق

 كلوق دعبو

 جوال ىرم انفايس رو « يدنا يري اننايأ ىلففا

 رة م يننرذح و يف" 5 دقلوهللاو تقدصلا و عقصل كل سم آل اهانإ هندشن أول كاز ا يفاهللاو

 لع لبعد بضغ لاق يرملا ينأنب نم ثد>ح لاق يزتعلا ينثدح لاق يح ) ور (

 ءانأ وحم لاف هنع هغلب * يذل ًاعدق هبدؤ» ليعد ناكو ثعشالازب دمحم نب 0 ل يبأ

 ثعثع 0 ريل يدع 0 ثءشالانبدحتنب ر ةعحام

 ثيلت مل اهش نا ةراوس © ةيح سراع ىل سرا ع

 ثبعي:مل اذا هدلاوأ يزذ © نم زاح اذام رورغملا هول

 © ف لدا ترص ع كنيو ىندب ناك *يشيأ هللا نمل كيلع هللاقف ثعثع هيقلف لاق '

 ىكر ” الوأ ةيفاقلا يف ثمشنالا نبا م باو كعنأ قاشا الا هللاو 'ينال لاقو كدعذف ءانآلا |

 لاق ىلع نب نسسحلا ( را )ا نترتي وو تدعألا ابا نم اربح دونما وهو كلا لك نأ
 لاق ةزرأ بقلبي ناكو يراقلا لهس نب مهاربا ىنثدح 3 هيورهم نب م.اقلا نب 3 اد

 هلوق توابل 0 0 نأ ىلا تدك لاق يعازخلا ىلعنب لبعد ينادح
 الا مدان يف 8 اما

 باقملا مو باقملا 0 0 ةذل 7 اونوكت نا
 باسحلامويردديف يف اوعفداو * يوعأو 1 امو يلوعدف

 ناكويزورملا ىسدع نب يدق ىنثدحلاق هيوروه ن ١: انِئدَح لاق ىلعنب نسما ( ينريخأ )

 ةيزورملا دجسم يف ثدحي يبس انأو ىلع نب لبعد تء.س لاق ؟ ىط ةبحر ىف ةفوكلاب هلزنم

 ا هرحأ 5 عم يندشنأ ىل لاقف مالسلا اماع ىذرلا يءو*نب يلع ىلع ت تلح لا

 تاصرعلا رذقم يحولزنو ان ةوالثن ها كانا نع

 ىلوق نلت قى

 تاض.قنم رانوالا نع ًانكأ مم :اوىلا 0 !ورتو اذا

 لاق مث ةعاس تكف كيما ناد كَ أر ىلع ناك مداخ ىلا 0 ع يأ ي - يكف لاق

 و را ها يذلا لك . هباصأف اذيأ تنل د هه ا تنيِصا 0 00 5-3 ىل

 ىح تدعاف دعا ىل لاق من يرخأ ةقان تكف كف تكسا نأ يلا مداخلا 0

 هر 6 مه رد فال[ ةرشدب 5 سمأ من * تارم ثالث 0 ىل لاقف اه 1 كا 52

 ١ مداخلا ىلا هجر >أ ريثك ىلع 1 لي أو دعل ديلا ىلا تقر نيرو هنا

 11 ور 1 زل. هيلا قست اسولف لاقل ةعمس كا 2 اهارتشا ,مهارد ةرمدعلا ا مهرد لك تعيق قارعلا تمدقف
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 نيطامح كلا نك < ة تاذكلانو رادلا ل بهذا

 ندلاو نيءاسما طا * ند ةعر تدقء يد كلزام

 امو لع نب لعد ىذناا لاق قاحر ل ينأدح لاق يورو. نبا انثدح ىمع لاق

 لئاق م مو تك واو نيئيلا رك ذو | ونرصلاو هو غذا تاقدق # ا 27 3

 نشفحالا ناماس نب لع 0 1( رعأ هللأو ءريغ الو كلما دعو ده ىلإ لذ الوة ةدر

 8ع مس تنل :كلايف نسا رك ىنب كوام# تاسبالا هذه نع البعد تانك ديزي نب [ 2 كاف

 نافارا ىدولا ىب 3 ارا هريق هللا اشح نم كاكا طاق نقال تلقفب هل نوكت نأ ركنأف

 دم انثدح الاق اع ىلع ن ناو 0 (يرحأ ( 4 ناحل ادق م هتءملا يب يرغإ

 نوذفدم 0 ربق مس ِق » اوفرصناو هوبيغ ذإ 2 ف دق

 هتدشنأف يلايللا نم ةليل ربدملا نب دمحأ دنع تنك لاق ينأ ىتتدح لاق هبور م نب مساق كا
 هلو# داود يبأ نب دمحأ يف لبعدل ١

 ءانالا دكا دق داو 8 .واكاوذ يذلا اذه نأ :

 ءاحن. نة ةتع يرش املا "# و طالو 00

 ءايطا ناتأي نيماقع ند دولد نيترذعد نيب نوءاح

 ةاجالاو تايم الا تدون اس سالو حاكت الو حافساال

 ا ىلا هلدَوا ىح ليعدب ىنتج يل لاق من اهظفنا ديرب هنا تانظف تارص عل درا اهداعت-اف لاق |

 ينع كسماف هركذ لمن هتياغ اماو عب دنلاو ءافلخلا ءاحرب موسوم ليعدال تاقف لكودألا

 11 لوقا نأ ترتر كلل نإ دا ترضح وللاقف ثيدحلاب هند البعد تبقلمن
 لاقربر> نبد#ت ينحل هيوره«نب مساقلازب دم انثدح لاق نسحلا ( ينريخا ) تلق ام

 ١ هلق ريع هل تدمع امور وتل وح لعد هدو. تلملا اذه ةبوقع نب هلا ع ندقلا

 دييعلا 0 ام سعأل « نكلو اعذق لئاش تسلو

 لاق هيوروم نب م.اقلا نب دمحم انثدح لاق ندسملا ( ريح ):ةئيالاب تبدل اذه يف هيرب كاك ١
 بيتكم ين كعمل لعد ىلالاققرا قااولا كيقو مهتما ىف ءاحدقو هزيم لبعد عمتنك |

 ام هب ىلع ىل' 30 ال رك تدار 0 تاق هيف

 اودقر البلا ل اذا ءازع الو ان دلع ا 0 هلل را

 دحأ هب حرفي مل ماق رخآو * دسحأ هل نزي مل تام ةفيلخ

 ىلع ضرع دقو ليعدل تاق لاق حصان نب هللا دينع نب 0000 ىم '( ينثدح ( ّْ

 كح ودل تاق # ايئاوه ند ي وهلا 55 يتاذاعأ نك اطوأ بهو ندحلا ام حدعمل ةديصق

 كلوق دعب اذه هيف لوقت

 يدافلا مئارلا كاقس ربخ ,  ىداحاي يللا لحم نأ :

 ) مع مرا هك قاع 2
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 لوقيزاءركف تنأسمينارعالا هللاقف ىلالكنا مداعنب و رعيف هلوةي ليعدلر .كلا اذهو لاق
 سعاشلا مهيف لوقي نيذلا موقلا ىلا يتأنَأ لاقف مهوجبف ةعازخ نمدل

 تانذالا وذ داحسملاو ةز>و # رفءحو مه. ريا ىلع سانا

 تارودلاوناقرقلاو ليربجو يي دمحم اونا امون اوركتاذا

 وكلا يرخا )ىتت صتارو لاو ناقرفلاو ل ود لا ىلام كو وهو يبا سعالا بوق

 1 لكف اهيل !؛ ةحاح ماسب نيروص:٠ نيرمصت ليعد لال سود.ع نبا ينثد> لاق

 ماسإ ينب و><م لاقف اود

 ىلا_للاك نيناثع ىلا «* دو لاي اك بجاوح

 لاو لان دفا 11 هيي ةسكلال

 مايأ يف ةرازولا دلاخ ىنانب دمحأ ىلوال لق نوره نب نو.يم ينثدح لاق ىكوكلا ( ينربخأ )
 وح ل2 قعد لاق نريألا

 اهعءاق اهتم تاءاذا «# ةرمب دل وبا ناكو

 ادحاو ادحاو مهارخف# هنطب هدالوأب قوي

 ادلاولا هيثنال ساند * ه>ا- نم ضرالا اله دقف

 ةيجان وبا انثدح لاق هيوره» نب مماقلا نب دمع انثدح لاق ىلع نإ نجلا ( ينربخأ )
 ليلا ىلا برهف هلو هليتغا دي ربونا البعد غلبو هلاسا لواعل البعد ضغبي :مصتعملا ناك لاق

 حلاو

 ترق نع نءومدلاط رغب شافو ٠ :كم بعدم نإذلا تاتل قب
 بل هل سيلو . نيد هلل سياف # ةيادهاذ نك مل ماما ماقو

 اكل دكا هل ندي زا امون تالك # هلع  ىات ءاسالا- ”تناكأ امو

 بطآلا مظعذانيضاملا فاسلانم * اوعباتت نيذلا لاق اك نكلو
 دكا نك لوألا نعاس 1و © ةمبس بتكلايف ساسلا يي ةلوأل
 باك مهنمانو اودع اذا رايح # ةعب م

 را 1(

 بناذ هلا سلو باذوذ كنآل # ةعفر كنع ميلك نعال كاو

 بركلا مظعدقو سانشاو فيصو © مهكلم ساسذاساناا كل .عاضدقا

 بعش هل سيل مالسالا اه لظي * ةماث م نإورع نب قلسكت

 | هنري تايزلا كلا ادبعنب دم لاف مدتعملا تامامللاق نورهنب نوءيم ينثد> لاق يمت( ينريخا )

 : . . نوفد. ريخل ريق ريخ ىف * اوفرصناو هوييغذاتاقدق

 3 ورع لثب الا كلثم « تدقف ةمآ هللا رج 8

 هضراعي لبعد لاَقف

 ال2. انك ا لاا6 295 اك 2 7 للم لن حم دن هات < تاحام عع ذل طقم تك كال 6 حوا تل م وع تتجول د فحل دعس دع همم
.ٍ 
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 طفح 2 5 5 0 عا ايلا 5 0 8م قا دايع ابا نوذح ط مدا نعو نايف ودمي

 م دل هدشن افهين دع افداع عيل يف هر 1

 داع أ هارد سعأ + داسفو 4 4مل رو.الا ل

 دالحمويوةء>امل اور شح ©« مه اكف هئاسا> ىلع قرخ
 داك حضطاو ماد خطف 2 هناودب ةباتك ىلع ل

 داقالا لف 0 در * تاق لف" صرد ن ه ةهي 1

 ا هش 2 حصاف # هقانو نينمؤملا ريم ا

 كدضت دابع يبا ىلا رظن اذا ناكو نومألا كدعضف ن':سراملا ىف انون< اذه هه ناكو لاق

 نور ره نإ نوء.من 6 هظحح ( ينادح ( هلوق ّق ليعد ا هللا و4:م بارق نا لوشيو

 الاق مكشحلا دحأ نب د#ت و رام نب هللا دبع ن دما ( 3 ) هنم ايرق 0 هلا رالف

 ينادح لاق رذنلا نب ىلع ىنثدح لاق ياما هللا دبع نب سنأ انثدح دع تحص نب هللا كيع
 تهزعويدحو روناسنب ةللتب هم اا نه تبرد اللا ىلعنب 1 ءد ين د> لاق يرقشالا

 دوداس بايل او تدم ىنازاف هل الا كل" يف رهاط 5 000 5 مآ لعأنأ ل

 ىللاقف مظع أ ىنانو كلذ ن٠ يندب رءقاف هللا كتحرب 3 هللا ةحرو مكيلع مالسلا ىلع

 لها ند 1 لا ًارط ندا ىذا اذ ند ناحل نع نأ 0 5000 كذاع عرال

 كب د.دقان دشن اف قا رعلا

 تاصرعلا رفقم يجو لو »2 ةوالا" نهتاخ تايأ سرادم

 كندحا الا هللا كدر لاق 2 ر> ىى> ىكف اهايا هدشناف لاق كنه اهء.سا نأ تديحاف

 2 عسا ان ح تنكم لاق.لب تلق كيعدع كدقلا نع كنود فلم ىف در اظل

 هد> نع هما نع ل ”دح لوي هتعءسف ةئدأا ىلا تر ماللس || هيلع دمحم نب ا

 3 3 0 1 ىنعدو 0 7 هتعيشو 0 لاق 0 ه4.اع هلل 0 هللا 0 3

 ليئامسات كر 0 ىنريذاو يدنا تن قحسا 0 يل مساقلا
 هب رث فشلا همالغ هيفار ىلعو ةرمصلاب لبعد ع املاح كلت يذلا قحسا نع

 لاَمف ءادعؤ هيلا ماللغاا اءوأف يلا ىعالا ضم 0 عدا همالخأ لاَقذ زر باس يف لفرب يبا عا

 لاف ركب يبادل و ن٠ لاق تنا بالكدلو يا نه لاق بالك يف'ن* لاق لحرلا نم ليعددل

 لئاقلا فرعتا ليعد

 تاولصلاعطقي بالك ضو © ينبسإ بالك ن٠ ابلك تئبنو
 تامقنلا للاب يناو بالك « اهنا ابالك يدعأ منا ناف

 تاطخلا نم: يعأ اذا تناكو ' * يدلاو نالبع سوق نهأذا ناكف
 ل دكت دلال وص برم لج ع عم لج ع وتر لس هت ة مع مع ع سم



 (*م)
 ا 05 ا تن د حي وع مج ع عع اج ا 2

 اييوصتو ادمدت للا ملك « .قرطالو يس أاليددلا اذه
 حدم دق لبعد ناك لاق ينأ ىنئد> لاق هيورهم نا ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنثدح) '

 هيلع *<تلاك هذ ىلع هلء> دق راموط هدب يفو 4. 44 1 1 تايزلا كالملا د.,ع نب دم

 لاقف هذر مل يشب هل سعأ م غرف اءلف سااح وهو

 ريما وطلا ب> نمكيلَس اذام # همثانو اراموط باقي نه اي

 رودتب اريودنو لوطب الوط # هب رست “ىث نم هباشم هف

 0 و كفو نإ م اكسل الاول اما
 ىلع ص١ لبد لزن لاق ينأىثدح لاق هيو_ م. نبا انئدح كا (ينبأ )
 عانصلا زداوللو تمعأ اهدحال لاق مق نالج را ئوم هولطوو ةؤوق اهلهأ نم موُق |

 , اهوجي اميف لاقو ص+ نم هنقو نم نع 0

 عانتمالا نع هءاع تا * صخ ضراب سرغاالزاذا

 عالتا فرش ىلعاو» ك1 قعلا تانكما د1
 عاتملا طقس مهم 1 و * يللاغملا هسا زا كانه

 عانصاايفأ مارحيف رخ و © لقدر إ ثعشاأ 0

 عايضلا وبأ روت دجملا عاض أ نكلو ادم علاصإ ا

 ينألاق لاق لعد: نب ل 5 نع هيوره٠ نإ مداقلا نب د انثدح لاق نيل ) قرأ (

 ناورم نب لضفلا يف
 ىل_فذلا يف ةلقلاتريسف تاقو # لضفال ةحبصالا تصلخاف تدءدأ

 ليتل نإ 2 رب لمفلا حان ف ةرعا ليس ن لصقل ف نأبألا

 لضفلايفناور٠نب لضنلاركفاذا # .اظداوم ىيىب لضفلايف لضفاو

 لضفلاذخالاوزاسح الا عدبالو * هب رن ثيدح نء الب قباف

 لضفااو لضفااو لضفااناكءترمصو« امك كمال تيم دق كناف
 ىللذفلاو للضالا ىلع امم 3 أود مليح !راق دش نو ا رآملو

 لضفلان «ناك ىلذهلا يح هن نائو- # تدشنا يه اذ 0 ءاط سلو

 كرشو كريذخ ىفكاف كددن تليق دق هل لاقو ريئاادب نأو رم نب لالا هيأ ثعبف

 3 ابيكا لاق ينارطا نيا[ ونا ىتدج لاق نوره نب نوذزم يتدج لاق يع( قادج) ١.
 00 لوقو سس ب هيف هئطخ ىلع ه طيو ةيبعإ لعل هل [ رءش نع نب د لدحر

 ديجحت تدب هل ص نأ ىلا هئم اذه لثم ىلع الإ ردقت اذا 90 لو و كوت قمر

 ىغمام دعب انني 0 لوألا يلع تالا هلا لاقت تيس اه امدح 0 ل.ءد لاقف

 ةيوءاتسد اهف نوح نا 0 ناكام ةطرضض نيعباسس طرض الجر نأ وا ىبيح اي هل لاقف

 بدؤملا متا نب د# ينثدح لاق هيورو» نإ انثدح لاق ىلع نب قدما ) 0 ) ةدحاو
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 لعد مالكنأل لاق كلذ قفدكو هل تاقفاد اولا ن نب ملم ند ئيدكف ثأ لع ن لعد

 ) يف ع ( هل تصد 5-5 ناكو مىهاذع عا 4 صدمو - 6 م تر ءلا مالك يف لخدا

 لءعدتاب لاق يرملاى دوم نب نسما ن لضفلا ا لاق هو 6 نإ ع لاق نسا

 نبىودح هل لاش نا.ط تدب لها 2 لدور مه دنع تايو 5 اعلا لع 2 هل قيدص 56-5 ةليل

 نيحةلع ىتا دق ايف اريك انيق ناكو تلا "يح اص هلآ بدق ه> ولا لاك جكلا رض
 ليعد هق لاَقؤ

 ينافلا بارغلا ريإ ماقام * يفايط تل ىوح الول
 يبادلاو حزاتلا امة »2 هلي وأ رمس ّق ةاود هل

 لاقو هن الغ قارتاذا خخ غلا ناكو ديلا كلذ ند ىرودح بره 0 اناس ماعلا

 نب دمحم ىن دو لاق هيو رو 0 2 لاق ىلع نب دخلا( قلو باكا 0 يناحضف

 ) نر ) هنوم تك الإ ةنم يدنع طق دح ل تت لوع البعد تعمس لاق ا

 ىلع نب ل.- د لذ'د لاق يناح را رمع نب د_#© انثد> لاق هيورهم نبا انثدح لاق نسما

 ارعش لاقف مهنا رعش نم ىعاش ءاجف ءاتشلا يف هلثم اوري مل جام مهءاحف عيبرلا مايا ىف ىرلا

 : وهو ةمقر ىف هيتكو

 جولثلاب انؤامم تدادحف ر# _ءشلا نم جاثب ليعد انءاح 0

 جوزملا ضار تي ادق وه ىلا يحاك دع ع راك
 جوا فسرك نم اون هللا هاك ال هدربب اناكف

 لاق نارع ندم( ينرخأ ) قرأ نع ل#را اهأ رق اخاف 0 زءاهديف ةعقرأا ىتأف لاق

 ةيطع نب اص ىلا ةحاح ليفعالل تضرع لاق يماسالا دلاخ يأ انثدح لاق يزيعلا انثدح

 هوحم لاققف اف 0 لبعد هبحأ ام غابي موا ع ردقف م حضالا

 دهاشلاب بئاغلا ىلع سقف # هه>و اص يفام ني

 دلاولا هزت ىلا وءد * ةةلخ .هل ييع. تلمات

 ةحاجلا ءاضق هءاع ضرعو ه- 0 َىَح وإن م ةعاملو يل اص هيلع لمد

 ىلا ينخدح لاق هيورو» نب مساقلا نب دم ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ديل

 ىلا ءاح 0-98 مكر ل لاقي لع نب لو كرش نم موق رخف لاق

 فيسلاب هيسثغ اماف هم.3 ةاش همنغ د 0 5 0 8 هللا ىل< يب لا

 0 < نأ هنم بأ لاقف م ل ًايعابات تاقف: لاق: هللا قزر ينءأك كلو يلام هل لاق

 نب لبعد لاقف مهدح فدا ماكتب نورذش هونف هنوعشال أو كروظأ نيب ثرع)ا دق أ

 006 نع

 ابيذلا ماك عوبأ ىرمنل دقف * مكلك بئذلا نأب انيلع مم
 م - رك ام نسانلا ندد 5 ثالا مكر فكف

 12 2 جوس وج + --
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 كب نم تحلص ام يتدسفأ ةنسيف نير ف ىلع الجت تبدغ

 ك.سحيف كودازال كووزف #* هنرساو قوط ىلإ تبطخ ولو
 0 ا * سسأ نم تئثام لاو توه نم كأن

 كيهذيفكنماباغترا كوجوزف «# مءزذ هللا ا ناك نا

 كب رغو أن اد.ءلايف كفالخ ىلا # هع. عبنلا نا يحوي كاذف

 كيكد نم هيوطت يذلا تيشنا1 * برعىلا بطخم ملو تكسولو

 كب سع نء يلكملا ةرازذ دم ه الط يذرت يتلا تويبلا دع

 كقيدص 1 يدفن يح ىرك ذ ىلع كلام ىلع انأإ هل لاقف ىاكعلا ةرازذ هيقلف لاق

 كيلع لجو نع هللا هبص ءالبل رمشلا ىنءاج اذك نكلو هوركي كت دمتعأاام هللاو را لاق

 تايزلا كلا دبع نب. دمم نب نوره ينئدح لاق ةمادق نب رفمج ( ينْربْخُأ ) 00
 تاكواس احا ضب لزنم يف لعد عم تعمد :لاق يفوكلا . يملسالا دلاخ وبا يئتدح لاق
 هل يذالاو تنملاو لبعدب ثيعلا اهل عقوق ءانفلا ةنسح ةحبب 0 و 0 اندنع

 اهانيهندقف تاه انلقف ةرخاملا هذه يف تاقام اوع.سا لاقف انيلعلبقأق تهثا اف هنع اهانينو

 لاقف هتنب 23 كنع

 اهدوسم نم ءانْلا بضختف © اهدنز نم تعطق افك بضخ

 مر را لدكم * مكورم ىف لكلا 5

 هدم اهسا ءىث هيث
 اق فوا تدندا ف تادالاتروتخاو ل تراصو كت ةيراؤا تاغ لاف

 لبعد ناك الاق دلاخو ين ينئدح لاق نوره ىنئدخ لاق ةمادق نب رفمج_( ينربخأ ) كلذ
 ةطرش ىلع ناكو يد لا روظنم نب ءاللا ءذخأف مالغ وهو ةفوكلاب ةيانج ينج دق
 هبرضأ لاقف نيزر نب كو هه هؤ هماكف هس يداع نب يدود لبق ن : 5

 ةناماغ هبرض م هايا ٍنرمذإ بداتي 0 هرقل هدي عطيف 6 0 نك 0

 ٠ لاق يلع نب نسحلا ) 00 0 ًازبنع الا كلذ دعب 0 م ةقوكلا 1 جرن طوس

 جر لل_,عد ناك لاق لع اك يبأ نب ده ينادح لاق هيو روم نب مساقلا نب دم انثدح

 37 فلام ماو ةارتغلا كراكو :قرراو ا عجريو اهلك اين دا را و سف

 هيلا مهاعدو هبارششو هماعط عضو مهقل اذا ا هيكل راسو هدأ اويو هوذؤي الف
 مهدشناو مهعم برشو مهاقسو ناينغي اهدعقأف نا.اغم اناكو. فعشو فيقلا هيمالغب اعدو

 نب لبعد ىتدشتاو هنولطإو هنولصاوي اوتاكو هرافسأ 3 كل هوفرع دق اوناكف

 هرافشأ اق نإ هلسفلا لع
 امنع نأ فرظلا هنع زحعيو « هنود قربلا ريصقب الج تالح

 يرتحبلا ىل لاق لاق هيوروم نب .مناقلا .نب دم انثدح لاق ىلع نإ نسل



 ( نهر
 ل1 ل ا 2س لس ظل م

 ديز نه برو زاوهالا ىلع رفع> نب ل.ء.ّتسا ناكو ةءّتشو هوركملاب هدعوت هاحه البعد

 ريب ىلع نب لبعد لاقف ايارسسلا يفأ مايأ ىف ضيبو روظ الل دمع نب رفمج نب ىموم نبا
 : كاذب ليعمسأ

 كك شر ان ولنا نع ربط ف اذ نمزاوهالا فاخدقل

 رفع> ن يسو»ن.ديز نهر ةدقو »2 ائقلاو ضربا ليفءسا 0

 * رظنم نس>ايو هتمارحيثايف * هعرح ىلح موي يف هتاباعو

 دلاخ ناو عىل ارعالا ا نادح لاق هيور نا اند لاق ىلع نب نسما ) 0 (

 ةدعح ةردش هل تاكو ناش وهو رطشتي ةفوكلاب ىعازالا .ىلع نب ىل_عد ناك لاق ىماسآلا

 الحر لتقف ليالاب سانا ىلع تلصي ناكو انهد رطق: داك تح اهاحريو اهدي ناكو

 العذ تيار اذا كيكو ةفوكلا نم ترق امرك يف دوف هس دسك نأ لدا
 ينثدح لاق هيو روم نبا انثدخ لاق نا ( قريدا ) هررغو هتيشم يف ةراطشلا تار ىُدع

 دقو ةركب امون البعد ىتاف اهحو سانلا ح قأ يتاكلا ريمع ناك لاق يرسلا نأ نا ن1

 هيف لاَقف هلاقل ند 5 لعد ا هل ةحاطل جرخ

 رع ااذاف ةدئاح ردا هللا ىر نم رك اكس دج

 ريخو ا ريمجاي كهحوف * يذ٠ا تاقو نانملا نأ 5

 قيدجت كاف يزبلا فأ نإ ندحلا سدح ذاف خور, نإ 505 د
 هيلا تدةكف ارماغ َّك ها تءاطونائاخ نب ندرلا دنع ت>دم لاق ل.عد

 ناك بوكرال الف 2 ١

 ندر كعب ناك ف واف 2 لاط ندزا لكات ا

 قحسا يف نإ د>و هيوره* نا (لاق) مهرد يفاأو 00 هج رمد هرآق هريغ نوذربب ىلا ثعبأ

 0 ( ا اذه هيلا ثعيف ناقاخ نب قد حدف هنأ ل.عد نع ء يربكعلا م هاربا نإ

 نب لضفلا ىلا ف م يبأ ناك لبعد نب لب للا لات لآ هيور٠ نبا اند 0 نسمع

 ةاهقلبو ءافح هم هل ريظت ةداو حرفا ةحرداوهو :تنسالا ن 52 ن ا نا

 ءوحعم لاقف هئم لاو هرك ذيو هبسب |

 هباضرق ءامصنممسلا غرفتسي © هباعام تأ مل ول لضفال سؤباي ظ
 هباعد لا لهاضاىعالاله> # هعمحم بيعلا ةيفو لازب ناام

 هباذأ تباعا باع :ةسفيو « هيدؤدالا سام ياعزا ف

 هب الك داطصاف اد ءفهديصا © هباكم هاريض بلكلك ناكف |
 نا يا ناك لاق يبحعملا ر ةء> ل ينأدح لاق هيورهه نبا انثد> لاق نسا (ينربخأ) !

 جوزتو اهيا ليعدءاجط امها ابر ةلهيسيو مهتءماو نومألا ة ةرضح لبعد ىلع نءطإ داود يبأ ْ)

 هو>م لاق النعد كالذ غاب املف ةدحاو هند يف لحت ىنب ند ٠ نيتأ سما داود ىلأ نب

 يي ب٠777 _ طبيه سابين.
-- 7 24 
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 اصعتززو يف ؟.لوافيس تن كوا 5 ع كواآل كةززد ل

 هلو# نع البعد تر ماع 2 لام ه ءاع هب ناجع يئاطلا ماع ينأ لإ ريضأ 3 هاكدف لاق

 هدبعوتيو هوحميو

 هعاس مم ىرعش ناف كيلع * يللايالا تلواطت نا ل.عدا

 هعاضرلاو ةءاندلا قالل_خاب 90 كاع 0-52 د_فوامو

 هعاقرلا ف كدحو جي 1 تناف © ايدن هب تيضر. نا كهجوو

 هعامج ّق امون تياص ا #» 4-ح وب اه>و ه.ةدب ولو

 هغاط: تطعااما تيدتتسا ول « احالسا هل“ تقر دق نكلو

 ئىط بسام

 هعا ز>ىف كم ماحز ند اماط> «© اديعا دف كيت حورو

 نار ندع ((يركلأ ) كنولشي الو مهتم كنا ىعدب ةعازذ م> 7-6 لإ :لاف

 لحر وهويرصنلا كراخلا ضرعت لاق بوبا نبدمحأ ندمت ينأد_> لاق ىزذعلا يئئد>لاق

 ليعد هيف لاقف ه.سو هاحبف ىلع 00 ن“

 يمن 2 كا * ةيشن َّك ضر لصعاشو

 0 نم حبصأ لو و نإ امو ي رك ذ دنع يض ع مشل

 ىماع ةرهاط ةري د ع اذ_.ح لب الل 1

 يما ىلع بأ هب ذككا # هما ىلع هللاو دك

 لبعد تقل لاق ربدملا نب مهاربا ينثدحلاق هيوروم نبا انادح لاق ىلعنب ند دلتا عع

 هعاشملا كتيسأ لثم تسدلف # اهعدق تعسف

 لوقل ثدح مههدقأو يدنع سانلا 2 تنأ هل تاق ّلع قا

 دعقع كتفرشو كاخأ تلق »* مهموي-نرذلا موقلا ن 2

 عفا ل نم كوذقنت- ءاو# هلوح لوطدعلب كلحمأومفر

 لع( ىنريذا 0 اماع ىنءاص ندي اللف 0 نيعبرأ 3 يبدخ لا 1 قدحسا ا نأ ا لاف

 ةعازؤ نه هلا 000 1 ل نا ::دحلاق نت 3 كتب

 ا م ايف نددحا دقلو كيرلا نب د لاق هيلا يأ

 امشاو> نم ىللائالا مم صقفذ *# تعستاامضرالا«لمةعاز> تناك

 اهيرابي ذإ اريسح نوكت دقو * هب بويهالزاتءاعدقو تيه

 اهءرقن مايالا فااس ىف ناكو * هب ناز ذإ ايانءلل يرق ىتا

 مساقلا وبا ليعد ىلا يحنملا نا ركذف هم نع هيوره» نبا نع ىلع نأ نسا ) ينأدح (

 تابالا هدب هانرف لجلب وه ناكو لبعد ا . هياو كالام نب هللا دع نب ناطملا

 نأ ناوامس نب اره بفتح نب ليعسأ غاب كاق ديزي نب نيك2 ب دج لاق شفخحالا ( ينربخا)

 كت وجسم



 طع

 هل وة ىل.عدل ل>ر هدشناف يعمد ألا س قا

 يف هبا يحال كلش * قدرا د مل-اي يبحعت ال

 يديدالا رباه نب نيس لوك نه كريس اعل ا لاف هانسح اف

 ءانحالا ىلع اهنا وتد نيا .لتطنلا تلقلا لدحل نا
 ءاونالاب دام يجحاقالا ر « ون ة-بلمتضرالاو انوقراف

 ءامسلا ءاكب نهضرالا كدذت * ديدح ناودقاب موي ّط

 نب دا يتدح لاق يزال لزلع نب :نيطا ىئدح لاو يركلا نادل دخلا لوح
 ىلع طةسف انبا#كا نمةعامحائعمو دادغب سيقلا دبع نم ىلعنب اص رادب اموب انك لاق دلاخ

 اص لاقف هانذخاف انديص اذه اذلق ءاجرلك امان ليعد راد نم راط كيد هحلعس يف ةسئك

 راديف طقس هلافرعف كيدلا نع لآف لبعد جرخو هانيوشو هانحيذف هحيذن انلقدب عئصنام
 نح 6 اجلا يلدف لبعد 0 دغلا نم ناك املف انموب انيريشو هاندحش انه هئلظف اص

 0 ساانلا ماتيو « ءاماعلا ره ةعاج هيف مح مم سانلا عمجت دحسملا كلذ ناكودحسملا ىلع

 َلاقودحسشملا لك لعد
 طقاملا لالخافه .ىمكلا رسآ © ةفويضو للص نذؤلا ريمأ
 طءاس راو ةشان نيب نه * ممانبو مهلب هياع اوثعب

 ا 0 هو [نافاح: + اهوا دق مناك نوعزاتي
 طأاحلاب مهؤافقأ 0 مسا ا هل تدان مو

 مكيلع تقاض ىو تلاد عجر دقو ىنأ ىل لاقف اوض.»و هع سانلا امتكف لاق

 مد عدن ال ىل لاقو را رلا مْ ليعد كييد ىو هنواك ّ أش اودجم مف ل لك الا

 كلذ تلعفف هناسل يف انعقو الاو للءد ىلا هب تثعبو هتيرت_ثاالا هياع ردقت ةحاحد الو

 هيلا او.دنق «اولز ليج هل أو لاق يلع ان دهس: نب دلا#و ناذمه ن ه ةلد ,ف طابو لاق

 ناك لاق ل اك يبأ نب دحأ ينئدح لاق هيو رو٠ .نبا ان'> لاق ىلع نب نسا ( 082

 سلو دعب ةئيعإ دحأ 7-1 لوقف اذه نءؤف هل لوقأف اف هلق ءاده 0 دشن لبعد

 يرينا دقو رمعلا يف هسباوك كو ةكوردشلا كلذ كدر لع د 7
 كاوا 5 اينهيف دازو هنيعإ رخل اك ينأنإ 1 نع ورب نبا نع لعن نادل

 َن . ماض نرش نس اص وهو لاق لبعد كيد ع مول يف اذه عاد كييطت ناك هللا 1

 يأن د# نبدأ يف د لاقيزنءلا ىف ::دحلاق نارع نبدحم ( ينرب>أ ) ىديعلا دوراجلا

 دنع لاقف هسفن نءدضري ملو و رهف ىدوالا دي نب ريذأ انأ ليعد حدم لاق او
 ا تٍ؟ف؟ أ ري لللسلسسللللسسللللللسلل_يلللسللللل للسلع سس 2ريال

 1 هو+مديف لبعد كالذ

 اصقتنم كاراج نمل كيف ناف « ا:ذلاجم نع لحاحم ريضن اب
 امد هفاو رعم ىلا تددصق ناو نإ هب تتقون را /

 2 اول دل و تو سبب ١ د و د م م رو مس ٠2 يصدم جاجج ١ : 0 هج سطاجا تصل 27010 0 ا كت 2 7 ص سيعمل وم هع وع سس عن معا »ب



 (نلعح )

 يلوق نبا انأ لود ىلع نب لبعد تع.س لاق ىعاشلا يودمللا ينئدح لاق
 مف سار تيدا كح ا# لحجر نم ملا اب يبست ال

 نَوَك 3 نا لو هاا تشعسو

 نوال ريحا الإ تلطاتر# ياويل قف تد تح ةلداوف لك

 ناسلطلا ىف ىلوق نبا انأو يودجلا لاق

 ىدها هدحو هانثعب ول © قحوفراا ىلا هدادرت لاط

 اد لاةءاعاس نبا ىلع ( ينربحأ ) تفرع هب':ينا يأ ىلوق نبا أ انلوق ىحم ئودجلا لاق
 7 ديلولا نب يسم لاق لاق نافه وبا

 بيشملا هذ كذب هسارو * ةئمد ىلع مي رم

 : لات ليعد هقرسف

 ىف هسأرب بيشللا كه« لحجر نم ٍِس اي ىدعت ال

 نيدرسلا ضد اموب تدشنأف نافه ل لاق هئم هب ق-أ راصف 2 لوق ند 3 هب ءاخ

 نم ندحأ تلق دق لاقف مايأ دعب ينءاجف «.يف:هسأرب بيشملا كح * لبعد لوق قتلا

 ريتقلا تمار يف هّقبق # تاق لاق مة عاس عئمتت تاف "يش :يأو هل تلقف ليعددهلاق يذلا ت ميلا

 دارو هوك د لاقوافش ينأ ن ءهبورم٠ نبأ نع يلعن ندسحلا ةياكملا هذه ( ا (

 نوم انا لوف لجو عمس لاق يودملا ينثدحو هيورهم نبا هيف

 هنتفثش نه لتعا) *# ديعت نع هتليق #

 ءاف لق نأ ت تصوت ذا * هاتفشتمرون يت- قر لاَقف

 يبأنب ريهزدلو ن.هنأمعزوةيبجانوبأ ينثدح لاقهيو رهمنبا ينئدحلاق نسحلانب ىلع "2

 ةيزاحلا تنغف ةندحم ةنيقهدنعو هلزنم ىلا لجر هاعدق دوز ريش يف لبعد عم تكا كاف ىع

 اكله لب قط طال هامل ةباو تابعا 1 لع ردك

 ةئس نيعيس ذم رعشلا اذه تاق دق لاقو رءشلا اذه لبعد حانراف لاق

 م55 توصلا اذه ةيسن 1--

 تكتسب و رص

 كله لب لض نلطن نبال «# كلم دينا انفلا نإأ

 سس 0 # لجو. نم ماب دعت ال

 اكفس يد اذأ يح اساي * امكءوي فنك يرعش تلا

 اكرتشا يديف يفرط ويباق « ادحأ يتمالظب ا

 لاق ىل نب نسحلا ) ىنربخأ ( قاطم يطا انو او نيف ” يملا 0 ديال ءانغلاو لاق

 ا لاق مدالا 5 ينأ كا نك باوقعل 0 دمحأ ىف 3 وبأ ين : لد لاق هك م4 نإ من
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 | ايدراب انع تدح »الا * ديز نأ تنمكللا لع در يت> ردقلا لاح سانلا دنع ليعد لزي مل

 يمورزذا تا وبا هيف لاقو لأق هعضو امم كلذ ناكف

 ةسكلاف يجاهالا رياعستب دع ىعم 1 لعد اذهو

 07 تريز ةياز نإ الاىدرلا هاوط دقو تثدمحا ما وحعم امو

 لاق لع 2 ناد ل ديزي نب دمحم ىنثدح لاق شفخالا ناماس نا ىلع( ينريخا )

 3 ليعداذه | ولاقف ى عا اكأ ِي رع 3 لحر 3 تق اع اف 6 تاتا انام عضد 2 0

 | ىنثدح لاق 0 نب ىلع ( ينربخأ ) ات بقالا نط ال تندد اواو لاقت

 تاع تذزات ليعد هنذأ ىفب تحصق,ءنع نود عرش كاف ل ا.ءد يد لا

 | نع ديزي نب دمحم نع هيورهه نبأ ن 5 يرحاو ) قانا

 ا | قافآقتارم ثال“ ىكلدعد هب تدعصف يفرط نو ةرم عرمصو لبعد لاق هذ دازو ليعد

 ا كك هل[ لآ دما وبا قرصلا 00 0 ( هنون> ند

 دقو يرنبلا لاق ماسالا ىعاراا دل وبا ىتدح لاف نايشا نورك ل لع 0
 ا.عد 07 تحس ناك لاق ريا د ه2 ا أ مو را ءان ثأ دلاخ 0 9 تر

 نم لد َ

 هلزنم ىلا هب كا هلال لك حورب ناكو ة 0 نم لحر قيرط ىلع اساحف ةمتعلاو ءاشعلا

 ملو ةقر د ف تانامر ثاللث ى اذاو 4مم 5 يفام 5 هاح ردف هيلا امو اميللا اايقم علط املف

 نيب 1 عجحشا 3 ١ 0 وه حج 5: راطشلا تدححدصااو رك ناك هنأ ةنركلا ند يقع

 ىف لخرلا ءالوأ دعو ةيناسو ليد 56 كا تا تك سس

 ن٠ بره نأ ىلا, رطضاف راتكدالا للبعد ىلع لاطف كلذ يف ناطا_لا دو اءملط

 0 ءانلوأ نه 0 هلعأ هللا 50 0 اهلك اف دلاعل وأ لاقةفوكلا

 ىلصالا از را دلك ا ينثدح لاق يزيءلا ينثدح لاق نارمع نب دمحم 00 (

 0 تنأف اعل نءانلا تاروو داوةلاو 1 ءافاطلا تو# دق كحيو ليعدل ت

 كحيو لاقف كسفن نع ريثلا اذه تفرصو اذه نع تففك واذ فلا تراه دبر ديرش

 نإو سعاشلاب يامي الو ةيهرلا ىلع الإ مب عفتأي الد سانلا يك ١ تددحوف لوقلام ا يفإ

 هفيرسشت يف كيلا بغرب نم نك ]. هضرع لع كتي ناو هرج فخ م اذا[

 دويل هتفسسو نم لك'ألو ارش هتفرك نم لك سلو يشاع نم مك[ نتا[ تر

 ةتحيضفو ريغ ضع تمَحو) دق كار اذإق كاوذ عفتنا هيف كلذ 0 ةعادشلاو دحملاو

 عرفملا ءادطا نإ دلاخ اي كخيو رخ آلا ىلع ىردام 1 نه فاخو ه_سش ىلع كاقنا

 نه لاقم هللاو اذه تاقو هلو نم تكحضف عرضملا حدملا نه ىعاشلا عمبضلا ا

 هيورهم نب مساقلا نب دسم اننَدِح لاق لعن ندملا( ينريحأ) هفنأ فتح ,توعال
 0 ا يي لي ا ا ب ا
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 6 :« يفتك ىلع يبشخ 01 ل هتعوسو ىلع نإ لبعد تا رد نه مم ا

 نوره نب نوعيم اً لاق 6 ( ىنثدح ( 8 اع ينءاصإ م دلو 1 تل 4س نيس

 اعأ لاقو قوم كدعدو هيلع هضرح ليعد 3 الوت ا يدوملا نب مهاربإ لاق لاق

 كيف هلوقا هيلع 00

 اوطخسنالو ناك اع ءاوضرا و # 08 ل دانحالا رمشعمأي

 1ك 3 اهدتلب د ةيئينح نوطعت فوت

 طبرالو م لد * 8 داوقل تايد_عملاو

 طبربلا هفحصم ةفيلخ *« هداوق قزري اذكعو

 هنع توفع دقف كنع اذه لاقف نيئم وما ع ما ا كاحه هللاو دَقف مهارب | هل لاف

 00 لاق دعب نمنودألا 5 1 اف داع وأ لخد ُ كدذو اذه هلوقا يايا هناده يف

 كَم 0 1 دابع 0 ناكو هل لاَ 1 نع مححو ءاحعطاب دابع ينأ ع رج لبعد

 دانعب 1 كاراعساو حفصاو رحأ انا نفو الا لهاج :ديدح هتكلو آل لق يمول ريمااب

 هيف لبعد لوق ينكحضا الإ البقم

 داع وا هربدب 1 # داسقو ةعيضل روماآلا لوا

 داقالا لسالاس رك درح * تافم لقمه ربد نس

 أي 2 لاق قر نإ مساقلا ن 1 دعي ينثدح لاق فانا ىلع نب نسما ) ينرب>أ ) ا

 الا طق ردع نم ا نير نإ ع لع ىلا ىل لاق لاق ىلع نب لدعد را لاق

 تاِسإلا هذه

 نيكموهؤ مولا نع حّدكلاي وط *# ”ىرما دغنم ىجنرا اذام ىلياخ
 نكيصل ياما دفق هب دل » قطع هم نض دك اعل نك

 ١ اهو نيرخا نيبو
 ْ حايم سيك يف مهرد ينتاب: © ينبلطي توملا تيار امل لوقا

 حاضالو امون ةءيض كلاهال *# هتنايص تلاط اهرد هلايف

 لاق ليعد ىل لاق لاق نافه وبا ىنثدح لاق يتاكلا منيبلا نب .اص نب ىلع ( ينربخا )

 اهدلو اهعم يتلا ةقانلا ليعدلا لاق ىردا ال تاق لبعد قتشا مث ىراصنالا ديز وبا ىل

 لاق تونا" ن 0 دلع ىنادح لاق يزتعلا ين 0 لاق ىريصلا ا رع نإ دمحم ( ينريخا )

 يبا نع انخويش ضع ( ينأدحو هب بق تفل 00 رفءح وبا هتياكو دق همسأ لبعد

 نإ دمع يدع لاق لع ني نسما ( قرأ )نيل رسسلا لاعدلا كفا 1 ورع
 لاق ميدقل "ثلا لبعدلا لوقي يفاطلا 1 نب هفيذح ا ل ديو روم نب مساق ملا

 »و م لوقي و ا ينأ لاقو لاق ليعدب نعش مح لوش يبأ تموس هيورع»

 لوش 8 تعمجس لاق هيو رهه نإ نأ 000 لاق ىلع نب نس ا ) ل ( ليقع نب ةرامعب

 #  تت 2 732322-  ج ي 17
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 «  نانعلا كيدي يفو داب *# اعوط كلاا كلام اي ىموا لق

 ناطلسانل يأر يار رحاس اننا كرا 0 د

 «  نءحرلاهفتط هامر ف #_ للا انماس دقف ادلع ا

 ناوولا اذه نوكي مك ىلاو # هنم لذلا ىلع ىضغي ؟ىلا ©

 ند 5 هقزر نه تافام ها اطعأو ةلصب هل عا يكاولا ي»وم ةديصقلا 2 ة املف لاق

 كس وص هيلا دلاخ 0

 ىدافلا تالا“ ةاقس يح د# ىداواب ىلبا لمح ذل

 يداحلا اهعم ىاش 0 # ا حلا رودذخ كيل

 يداصلا ةيحلا ناس | 0 د قر أ ا َّ 0

 2-0 يف قاطم ليش فري فخ ىلا ى 9 نب دمحال ءانغلاو 0 .آلا ىلع 32 لعدلر ءثلا

 م هيسلو لع نب لبعد 0 ا

 ىداعلا ةحرسلا باقع لثم * ةنافذذ بردا .ىدحصتسم

 لبعد ني دنع نب ذلاخ نب شادد نب ل نإ مع نب ناهلسنب نيزر نب ىلعن, لعد وه
 انشز٠ نب صاع نب ورمع نب ةنراح نب يصفأ نإ 0 نب ةعز> نإ نلأ نبا

 ند نم الو ءافلخلا ن م 0 هيلع م ١ ناسالا ثييخ ءاغ عويطم مدقتم ىعاش ىلعإبأ 0 وه

 ري نكون ا هلأ 1 نسحب مل 3 كارد ةهاس وذ الو مهدالوأ ل مه ارزو

 هنديصق يف هضقانيو دز نب تم كك لع اف در مصق لاقو ةيناطدقال 0 ىلع بصعتلا

 ملسو هيلع هللا يل يي 1 ىلع اب ا « نولا لئابق اهب اده ىتلا ةيهذملا

 لوا و هاحاهو هنادرصق يفىوزخلا دعس 1 ءوسلا تيكلا 0 نع هاف مولا يف

 ادرفاو ضل و انآ اوفنف ءادطاب موه ناو لعد نإ تموز وب تفاخل همي رثفلا

 هتديصقوةيلع هللا تاولص يلع ىلا ليملاب نب رووشملا ةعيشلا نم لبعد ناكو موش ىلع كلذب

 ترا لعأ َّ ةلودلا جئادملا ر >افو رعشلا 0 ها 30 5 تا تا سرادم *

 ل ةرششع هاطع 1 ناسار مالسأا هياع اضرلا دول انأ ام دصقو مالسلا مولع

 نيثالث مق لها اهب هاطعاف هباس نم ةعلخ هيلع علخو همسإب ةيورضملا مهاردلا نم مهرد

 ضو لجو نع هلل دارت امنا اهنا مط لاقف اهوذخاف قيرطلا هيلع اوعطقف اهعمب مف م هرد فلا

 ىنوكل اضف رت ذأ 5 نأ فا مهرد فاا نيثالم هيلا اومفدق م لع 6
 بو ىلع لاش ىف كانا سرادم هند ءصق 5 5 ا !يف ناكف مكد 0 دوا 0

 هناحه نم اهاننو ناسالا 1 لزب مو هنافك | ف نورك 1 ماو هيف مراح 7

 نب هللا د.ع اندخ لاق بوبا نب مهاربا ( ينادح )' راوتم براه هلك هرهد وهف ءافاذال
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 طا راسا سس سس

 دئاصقلا طايس هيبنح ضراوع * تفنكتت الحلصلا يثرب ل
 دئاع ريغ يهتشت الام ريغ ىلا © ملام نأ :ريثلا مبا كلسرأك

 م عيرلانب لضفال لاق ديشرلا نأ يذحدفقلا م ءْر لاق يناركلا امدح لاف يمع ( فربخأ )

 همع نأىف لوي يذلا لاق اذه انرمصع ىف لضفاي كدنع : نيئدحلا يححأ

 ءاهسلا لان اذاد * ادزإ صقني اكول
 ءاوسبلكلاو ناك * 01 ل
 ءانن. نقانلا# لوس _ < هلع تفقعام انآ
 211 قبح 35 0 نك نكموفا

 انثدح لاق ىلع نب نسما ( ينرب>أ () تفقد دق يردعأو ة ةئيبع يبأ نس 0 ديشرلا لاَقف

 ناح رجب دلاخ همع نبا عم ةنيبع ينأ نبا ن اك لاق" ينأ ين ”دح لاق هيورو» نب مس املا نب دمحم

 يلامم اهدحا ةرمعبلا لهأ ن م دلا> دنح نم ناعيدص ةئي 2 يآ نال نفور ءاساف

 نوءيصق ناح اع نم ارسلان دود اواكف فر راظ نعاش مولكو دزالل كور د-الاو

 ءافلخلا ةمدخ ىف ناك نموها ةئييع ينأنإ نكف ةفالخلا ىقاهلا ىموم ىلوو م6توقبام مهم

 ةديصقلا هذه هلهأ 1

 ناطوالاو دالباا قارعلاو # ناحرد يزهو ىربص فك

 ا رقخلا ىوزلا لك ىادتو + ءانلدح -ةنالع انيق لو
 ناقلا ئواشنلابراطت م ردت كب دلل براغنو ئ وهلا قا

 نضر ان صح ل اك اجلا ميبام: اذأَو
 نامزاي ينتررسس دق اماط # ىندع دادغبب يضاملا ينامزاي

 ناسحالاكلعف نم ىدنع ناك * ام دقف نسحا '“ىسملا يئامّزا

 نانألا د راكنا فره راما ينم كاذحلا نإ

 ناطلس يوولا ىلع ىلام تاق # رصقاو كاوه كلما نولوقيو
 نادكلا يمناو ضال هبل ١» اطادقو" كتدحلا متاكلا اهيا

 ناشلا الا ضارعتلا دعب سيلا + نعف انح تضع يردتل دف

 ناطيقلاو !ناسنالا يداعتام <: انس اودع ادلاخن دففلو
 ناشي اهل كلا تاك 0 # هتفر كرشت" اه هذنع لاو

 ناسلو دي ينم ءوسب هقعنتلال هوبا الول يرمعلو

 نائتفاي حاحتلاب اون ب # ايلا نيهيقملا اننايتفل لق
 ناما نامزلا ىدر نم مكلف # ىسوم ماقدقنامزلا | وفاخم ال

 نايصع اهدمب سيل ةعاط #* اعوط ةفاللا هلا موا

 نارحو سعاقت 0 نع «# اهفو ىسوملل ةداقنم ىهف
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 ردحضلاو مها ىلعىوثنمالفشنا «# ريح دنع ناك نا اوريذالا

 ل كرو مولا 5 دع ةل>ر ضررعءأ ينبع نعمونلاىفأ

 ردقلاةرمصمأ ايد وأ ا دفا# 7 ناح 0 ١ م تكشف

 رذز هؤام اذا هيداو نسحايو # رهظو ريركعا ن وطن اذيحايف

 ردد وا ررلاسإ] قدم اداذك 0 هبال ريغ ادمتكاو
 ررغلاو د ا يف ليححتلا مهام سو # العلا ىاط م قدص ناتفو

 ردم الو كاذب اسف نط الو * ع ُْط ريغ مهقرأف دل يرءعل

 رفس نم كّدم دع يشع ينصف و * يتذلو يوواب يدواارفساف

 رغالا قاب الا ىلع يرعش هلءعيم * ةعاس دن دلاخ انإو يتوعد

 رحملا هتمقلا هيئام هتملعاو * هرقل ال لوقلا قدصب يناك

 رك دقةتعارذ نع حيف لكل ةدالب ري_> ك نع هب يد

 ربت ءوساف اموي ريت# ناو # ةحامس نويعلا ىمعي رظنم هل

 ردبالو ا دار> تناو هلبوب شامي ثيعانل كوبأ انف يل ١

 رئالا كلذ ائاد ىف“أ 511 تامركملا يف رئا هل

 رضماي هللا كرم هيف كل لهف * دلاخم ايز> ناطحق تعنو دقل

 دشرلا دشنأ لاق يم ينندح كاف" راك نن رمزا ين د> لاق نيسحلا ن. ىسع ( يفر ا

 ةنيبع ينأ نبا لوق
 رضاها كرم هيفا لن ف نا رت نس تس ٠

 سانملا :وبأ انل لاق لاق وظل ىحي نب دع( نرخ أ ) نوركميو نورتو. لإ حرا لاك
 نال نجا اطردبأ حبر ندر ع دحاو توف ندا نددعال شا نبدمت

 ان ادلاخ ودم 5 ديح نمو ديزينب دء#لاقو |

 دماح ةوخالاب نئم 1 * م مالسلا يندم .ىنو>ا ىلع

 دلاو تفيررط نم ىلامو ىسقتب »# أ محلا كد عل مول لقو

 دئاوعلا لليلق امف متساخا « ةدلبسب مقا نا ميلع نعو

 دلاخحي تلعف دقام مهرس دقل #* دلذ لعف نمزاك اممهءا-نئل

 دحاوب يه ن نكس ملا همون الو #* تافع ين“ نسل د او.ءلع دقو

 يدئاقو ى معن اتنك ناوكيلع# ةنمل هللا نم تلازال دلخا

 هلوق ىف ةئيع قا ا

 ا
| 

 ا
| 
/ 

 ا

 ا يدلاو تفلات >و قارا متيصع *# ةلالض كر ا دلاخأ
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 دل ىلإ دعا لدحر

 هطايسنمهرداويلافكت « هءادغ ترظتنا اذاو

 هطارد لعزو# ناف ك-#_:ع دحلا دع لاخا

 هطان قلعت كطواذاد#

 هطابر ندع ىرع *« ئدنلا]إ-نمتيرعو

 هطاط مكسارطغفس #« ٌؤرلا تاواطت اذاف

 اننا اة دع و هيو كح :ىأ تكفهو ةةفارصاو عزتلا يف هللاو تقرغأ لبعد هل لاقف

 اقل لولو اسس وغم .ال و سانا لوقت ا نطأ:انأو كتدعتتسا انو
 ١ رم انندح الاق يه وىلع نب نسحلا ري 1 نر: كني وسال هلك اذه هب تغاب

 هل لاَقف ا لعد ىلا لاق ئرتسلا نب نيس سلا يتثدح لاق هيورم© نب مساقلا نإ ْ

 00 دود دعا ا ا كف مث كع نق د تلف امض يندشنأ

 ١ هلك اذه هب تغلب كنأ تدلع ولو ءاقبالا ضعب هياع هعم تع هيث تاق اق كنأ تننط ا

 ا هلف لوقو هطاط مث علت طغف دعي لعحو :كتدقنتسا ال قارغالا اذ #ه تقرغأو

 | هلاق امأ ع رو دم يتدح لاق نشفحالا ناماس نب ىلع ( ينربخأ ) لاو

 , انيرك ذنام ضيف انيرك ذاو * انيعطقتال هللا ايندل لق 0#

 انو نأ هاشم هيفاخم مل # قيدص دبع بيغلاب نورها

 انيمسايلاو يريألا انياع حت .رلاض هن ذإو انثيع يرك ذاو

 انوصغلالظلاو ضرالاىذاْنه # اشارف مارفمهاشلا انج ذا
 ا لا نر دوا نو هاون كح يوحإ هنا ل11
 *  انولوالا مراكملا يف مهو * بيع لك نع نو>زان ةبتق

 *  ائيسطالل نوربطالاو سانا كاذ 5 نواذكالا مو

 انيس 000 مهمه ىلرقب تقع 5 دقؤ مهع رادقالا ينتز 1

 *«  انننعاللا ةئملو هياع هللا ةئعل ادلاخ تلدبتو 2#

 نكمل“ رورو اكشخ نع الو متيلا رهقي لسحر

 * انوعاملا عميو ىناريو * لاب ضرعلاو بالا نوصنو
 اكد د اعتا نينا < ءاط قتءإ! ف باص ة“ هللا عز

 ايار 1ك ندع اطيب 25 لا نيرداملا تلف 6

 انوء.ثام قوذ نوعو>ل # هذبو دل فايضانأ #

 انالات 4 .ةلعا ريغ نمو ن * ؤموصيكسن ريغ نم مهارتو

 انوريصت مكحيو عويلا ىلع 5 * اورفو هوعد دلاخ يبا
 اطوا ىلا هب دامصق هرعش روعشم ن*و دبي نا دي لاق



 تلا
 ٠ 111 1 نه ا ٠ ل 1 ا 70 ف ل 1 ا 0: ص ست 5

 هلغل كبك تاهو * ءاطلا ضقل انيعد ام اذا

 هللا ردا لع يناق * ا يداف رك هلكو

 +2 هلملاو حاملا مطز ء 03 ارءاان و كذب يدشو

 هلضف يف كنم اوعمط امل *

 نع كا 0 +

 كردل 2و رت ناك ولو

 هلل ا نع لم عشت
 هلفط ةداع ن٠ نهراف * عئار مدهعار ا اذا

 هلكأا ىلا تيعد ام اذا *< هرق لعل ود ها كذلو

 هلا قدا نكراف نه +

 هللا ىف نيهوب تركش * ةجاح يفسانلا كءاح ناو

 هدب ىلع تذذء دق 3 *# اطلاك ادبأ مهاقاتو

 2 لت مل # دلاخ

 ناوكلا كع ” كلردا هللو

 هلفسلا ةيحص يف ريح الو # ضعيه هتيحصا يفاو

 ملسم تيأر لاق م جيملا نين حلا وبأ ىتدح لاق ينقثثا رام نب ههلاديب ,عنأ دحأ ( نثدح )

 هوو هيلع لا ف ةئييعيبأ نبا هيقف هدنع نه جرخ مث يبا دنع اموي ىراصنالا ديلولا نبا

 هيف هلوق هدشنأ 7 هفرءت ىذلا ريا لاق دلاخ عم كريذام هل لاق مث 2

 هطاشنا ند جلي داك ©: ةطاعالا+ أطال ها
 هلو اهتح مل اهلك اف يم يح هانإ تانغ نه م م لاق

 هطاط تكد رطاق س * ولا تلواطت اذاو ظ

 كالوق ا كارما حزتكنأ ن 1 إو ا هللاو نكته كالا سم لاف

 هتكنه هللاو هتحضذ لوب و وهوى شم من هي * هيلا هب تحرخ اهف تط 0 .ةلاديللا 3 ظ

 لاق ةنمع انآ لش ىلا لات فأن ”دح لاق ديزي نب دحأ ينئدح لاق 2 ( ينرب>أ ) هللاو 1

 هدشناف كمي 31 يف كالوق يندثنأ هل '

 هطاشن نم جيم ًاسأك © هطاع كاخ أ طاع صفحاي
 ةلفار نم قاطا وطن د انيدق وا هدد

 هظاسا دع د « ومطا هنع توط ايص

 هطابتغا دعب هلاقشل * اكلا هل قحو ىكف

 هطاق ىلع تءعقو امل * دكلخ ثنخلا عز>

 هطالتخا ىلاو تع :م نم « هياوزت ىلا ر_ظناف

 هطاس ىرع نعطق الف # دلاخ ايأو يتعد

 0 تد_د>و يف

 1١ ادوييا ييجي جيسي يو سم جا بول يحسب ل جا م ماج جرو - صول دوس دع بص اصمم دعما: - يووم نوادي هناح مس و تاع وس و ع سم اح

 ( ريثع نمأ  ىنانالا 4-0

 هطارض ل هباش» هيف



 ينأدح هربذ يف 00 د ا

)85( 

 * امرح افراح كم تقرعَو

 * ىلا نع كلاقرافم كنع تيلخ

 © ةرمةفاصرلا ىلا ترظن يلف

 #« ادعاق وأ اماق كنقزمال
 * دئاصق كف . كابأ نيتأثاو
 * ةديصق مامالا ام ندشنلو

 يف 3 * اممم .ذوالو

 ل لا نع هضان كاورط

 ييصت قلت ناطمشلل ت بثت لو

 بوركملا علا جرش أرظن

 تيم لك كدلع ناورالو

 تو ريغ ساو نء.سدلو ا

 يذ تاع ىلع نيلشالو

 ةئيع يا 0 ةليبع يف ند , دواد سرعا لاق ىنأ ين

 هتمالس 1! دخلا ىلا 000 ناح ر دلاخ همع نبا م بئاغ هو>او ةرصنلا

 كلذ ف ةئييع وبا لاَ هيلا 1 هش رخو ها لها ةمالسو

 * هلعم كائيعلام ا

 * ىرما ريد ناحر ب ف كو

 « رشاح هليخ ن.كعارو

 * اهركم محو كقوسب
 »*# ومو نع مم سو مع

 د هدا وع ناب فتدماعل

 د** ىللقاذ ا ى“ عل 5
 6َئ

 «# اًمشلا الولي رالوىلامو

 20 لاعلى
 دع هولهسولكاذ نهنوهاو

 #« ةبرطاهب ايلا حورت *

 *# ةءطأ ىدي نمدخ الاخ

 0 ةل> ىدرلا لاه تءمح

 0 ىلعلا لَها" لضات الو

 0 دلاخاب دحلا ّق كلاش

 *«ىنب دقأم مده يف تغرندأو

 د مماديع عسنلا نم تناكو

 0 تندا ةعس اح ايف

 هللهنم كعومدل امو

 هل>ىذ ريغامب ديحو

 هلثالاب موقلا ركسع اذا

 هليق هل تسيا موقلا نم

 هلفغ ِق رصملاب دوادو

 هلك هق وذ نو رن رع

 هله كيو هس يفو يدان

 هلحرلاب ىرألا ىلا بها

 هل نع ىنااهنع تك

 هلغب ىلع وا 0

 هلحديف ريفا رقلاب وكر

 هلكر يدق نمو ظفت

 هل ىدالالاه> تعبو

 هل> نم رسشلا يف كل و

 هلصنللا تع ذاق تلست

 هلدخ الو ال ةدط رفم

 هلق دقاق كوأ

 هلأ نم كدوعو اراظن

 هلقب ةناحيرو افالخ
 هلذيلاو مشلل كض معو



 تتعت

0 
 نام نب دمحم ينثدح لاق هيوره» نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا قر

 تناح ىلا هإ ناكو ةرمصلاب 6 ع ىبا نب ةعيض تتاح ىلا ة ةعيض ي- 0 نا! ١ يسيعأ 0 لاق :

 هف لاَقو لعش 0 ةنعض 4 ةئيبع يبأ 0 معمل 4ص هيطعل نأ 0 0 ريثك دامس ةتعيص ا

 داهدا عمج هحمخ يسعو * ىلاملا مهمه سانا ا

 دانعلا تسا يف هقزر ىسيعو * ينر نىك ننام ف ررو

 وه اعاو داق تدب اذهو هاو 1 نا 0 اذكه

 دانعلا ةانسأ نم فزر هل دع يدع ناو دايعلا فزر اذا

 هيا ىلع هم يذلا تدسلاو انه اهزك ذا 2 رايخا ل عم ةئييع يبا نإالو

 دكا نع يحي اضعيب و دربملا ديزي ن د2 نع !عضج كحتالا ناماس 5 لع ا

 هب در_هاام للك 0 5 00 0 يوما ديزي نإ

 نع هتتك اهب اينا ٠١ امنت نخر كلذ لوصف ف تردد هللا د5 تار اهد 5

 متاح نب ديزي 0 0 ناج 5 باهملا نإ ةصيق نا محن ديزي نب دل ىلو اع اللاو ةاورلا أ

 ناكو ديعاوملا هل عدو او ةيالولاو ناس>الا ةدتعوو ةعم 0 هيحصل 1 ةثيع انا

 هقزر العا ناحر ٍِ لصح أاملق هعم دق زر 6 ا هيدي رح ف همس د ردف ايدنح ة هشيع ١

 ء نعءطو ه اده لق 5 هغليف هاقحو هنع لغاشتو كلذ ىلع رصقاو دحاو 0

 هةفاعم ع رده 0 ةييعر هو>وو هلم 4 هأ 5252 6- 3 لكي ه 0 هيف 20 | طساو

 نا اماق ترم نأ دير كنا ىنغاب دوق هنأ هل لاقو 4ب اعدؤ هلهأ يف هل2و ه4اسو 2 عضوا

 ردحضص ىى> هددرب لرب مو هل 6 :كفليقكب هانأف هتددر دا كنزي الذك ل تقا

 اذههيف لاقف هححذف د هيف و ل هلام يف ةناع 3 ا ومذخأف قزرلا نم ضيق اع هءاخ

 : ياهلا در نإ دا نع

 يبن اف ىو |١ يفك ةفاطصا ايو + ىد> ا عر كتوعد اند

 يو ا ىلع ءافصلاب كلمدأ يود

 يشم ناح لبق ى دا يرعع قانا ىلع ليلدلا نهو

 ه| *#

+ 

 ني رطتا نمر ىلإ كاذ ناكل ٠ كي طش كل
+« 

« 

 يق ىتك نق او 2ك معلا يبا

 بيبح قارفنم ةبيحلا نزح *« ةئيز> نوصفلا ننف ىلع يكن
 اكبلا ىلع مالا الف ييرغلا انأو

 بولقو 0 3 9 « ةلحرب لوفقال يداني الفأ

 بي راب عدم اما اطال اود | ل ف قا لع تمس لام
 بودحصم نم ديزي نب دلاخو »* م ن* دلاخ ةيحصل اس

 ينور ربطصاف كنودف ابرح « يل تحيه ةسصنق نب دلاخاي

 0 اا ام اا ا اا اا ااا 92



 كدا

 اخ ىف "لها لو *« .يوق راخ ْنِم يتناو
 رارض ينلان ناو كنم * ءاف> ينان نا ترذع

 رازنال دخلاىلناطحق « ىنا كيلا ينذ نكل

 رازأا يب ياني ناوا اذه مالسلا يند كيلع

 زار ظشا هلك أ ىلإ اعد تيفقيحلك الا تنكام

 ىحي نبال سانلا لعتن>ار

 ا نك مو

«*# 

* 

 *  .رازغ ةعد دهب *

 ن

 ارشثلا ةلفدلا همالعا * نامزيف سائلا حبصأ دق
«*# 

«*# 

# 

 رايغلا .- ام رده

 كدا فاعلا رحال

 ينك ام ءرعال سلو

 رايخلا ةري داّق» يفو

| 
 ظ
| 
 تو هللا ردق ام |

 نب ةصيبق نب ةعمر دصق دق ةثيع يبأ نإ ناك لاق نافه د لاق ىمح ( 0

 دواد هللا ه> وذ ايتام فرض اف هنف 0 د#ء ُظ امال متاح نب حور

 هحدعلاقف ةّتثوءمو هرب نم هيضرو هبحأ ام غ و 0 ةصيبق نب متاح ني د04 نبأ

 ةصيبق وجمو
 دواد يلعلا ىذ كمعنبا يس هر تن سناو سل 01

 «. دوم لاك نمل مذملا نأ * هنيو ا ناش

 ديربو قرات لكأ 5 # دماحم ءانن دواد راتخا و

 ل رك لح انآ ورب ف صحا وا كيا د ناكدق
 لى وترجو يدملا عوج نإ زربم ير داواد ارح ن .؟ل

 دوع ند اعاو كاذل اي نإ 1 1 ومو كا نإ

 دوم شك ةرتاسو امصأا * دا قش دق دوع برلو

 دودحسو حاسم م نيد #1 كدع سأل كاذو هل 5 شخحلاف

 ديدح لفق تلو هادي تداح #3 هنا ضصييقاب كو 1 اذه

 0 تناك لاقي ينادح لاق قدس 0 دا 2-1 اة لاق ةمادق 3 رفعد ( ينثدح ( ا

 ةلليع ينأ نا د نا ةندع ابأ نأ هغلبف ناتسب اط لاش ةيئغم ةيراح ناماس نب 0 |

 ةباحافهنبو هنيةمشحلا حرطينا هلا ةاعرو مانع عامسالو اط هيي ياو ضع 8

 كذيفهدنع نم ف و 5 ام لاقو كلذ ىلا

 ----- انتا » يرتفو ىلذ لع ير م

 يناون ىنم نكي مو تيحأ ٠ عامسىلا تيعد اذاتنكو
 نامزلا اذه نم سيل مود »+ االظ انشاشن ند انا
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 عدلا ويئارمافادهاو * ايندو ةرذآ ءانبأ ومه
 ضع يف ةفوكلا ىلا ةئيبع وبأ مدق لآ هبأ نع دبزب نب دمحأ انئدح لاق يمح ( ينربخأ )

 اهحأو اهرشاعي ناك ةنيق اهف لو دا ماقأو اماهأ هو>و نم ةعامج ا ل

 اف لاقف ًاديدش اح

 معاونلا تايلاغلاب املا قوفو © ينملاةفوكلاب ت .طعأدقا يرمعا

 مداتيلف اهلثما نمو ىاوه » 0 وذانح نسل تح ا[تكحانو
 ماد ريغ هدهع لول. تلاقو #* تدب رءهفايدب ىرعشامدشناو

 مدان ةبوت تاق امم تدن دف * ىرفغاةفوكلا ةيبظاي اطتلقف

 ماحنب امور كيف يع رثس نأ كلو * د ائم تيرحوةسادق تلاقف

 ةرمدبلاب بل ملا عئاطق ضعءايف ةءيضو ناد ةئييع ينأ نال ناكىبأ ىل لاق ديزي نب دحا لاق

 كوب :اهنفو اج ماا هلز هربوا ل و

 نم الو ةعبق اهغايت * اه نانا تقاف ةنحاي

 نطو اهلهال يداوذ نأ © اساطو (مدخاق ادلا

 نتخ اذو ةنك هذهف * اهببابضلا امناتيحجوز

 نطفلاركفملابيرالانا © هبتقطن ايف ركفو رظناف

 نفس اهماك ماعن نمو #* ةلبقم ماعنلاك نفسنم

 يلصوما م .هاربانب قحسا انثدح لاق راكب نب ريب زلا انثد> لاق نيسحلا نب ىسع ( ىربخأ)

 -كتسوص ملل ةدشنا ةلع اا نا
 اعادتحاوةليح ظحالا نمكي-#*_:ىب ىل اذب ام كنم نكيال

 اعايست  قيلتس الإ ىعدتفا < االاوا ىث داؤفلا ىف نكي نإ

 اعانتماو ةوفج تروظاو ت # دعاس تبرق اذا ىلعلف

 اعاجترا اهاوهن مهيق تعفو * دقالعيط :لا ال يشن نيح

 ينأ ىنندح لاق ديزب نب دحأ ينثدح لاق ىمح ( ينربخأ ) ثدح قلطم لمر تايبالا هذه يف

 ىحب نب دم بئاعإ 00 [سعاش ة ةثع ىف أ وخأ ة ةئيع ينأ نب 5 هللا دنع ناك لاق

 : و تايب 1 مي« ربلا دلاخ نإ

 ذا كيفك ضبق * ينع كيف ناكناو و لسا

 را كل 00 0 00 اسباع ىنظحات

 راذتعا هنم ىل زوم « هيف تدتع ا ناك ول

 راوفلا كل قا نإ سام لامك را

 زا الو ىل ل ل مدعالذن تنكوأ

 رابكلا سفنالا لمح ام * يسفتبالماح نك أ موأ
 030 ا تتش 222222222222222 2 2222222222222 ل يي يحيي يحيي

0 

 رسل سلس حس ببي
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 ( قبح ) نومأملا تام يتح دزالا يحاون يف ايراوتم اهب كزي لف نامع ىلا رحبلا 0 |

 ليعزنبأ عم ةنييع يبأنبا ةصقب هع نع هيورهم نإ ينثدح لاق رامت نب هللا ديبع نب دمحأ

 يلا ينثدح لاق يباهملا ديزي نب دنحأ ينثدح لاق ( يمع ينادح ) مدقتملا ربخلا و ركذف |

 هلوق انزلا 0 اف لوقي يتلا يهو يورقلا ةيراح ةبهوب بيشب ةنييع ينأ نإ ناك لاق

 ككاو ينيقستف نسوا الا « هب رسأ 'يش يل قبي مل بهواي

 لاقف 1 - أمرك ذ ذو ايند ىلا اب بيبشتلا نع لدع مث

 اًميفم اهاوه نم مقس دعب © آر امل ةهو تاسرأ

 اًعدص اند ف 1 لق * يل نكت ١ نأاح ترعلأ

 اقيرطلا كيلع اند تعطق * نكل او كاذ ناك يرمعا دق
 دسم راره صفح نب رمح ىلو الل لاق هيأ نع دبر نب دحأ ين ”د> لاق 2( قوحأ)

 هتيحاص صفح نب رت ذب ةمطاف نع اه ىنكي ايند ىفو كت لاق ةرسدبلا

 ةرصبلا ىلع اهنبأ مودق * اه ًائينه انندل ًاثيئه

 ةردقلاو كلملايلتلاقو * ةو ترولغأ اهنا ىلع

 ةيمالا تاواطت ىلع * الجاع اذك ىنع رونايف

 حسي -نع(ببي-سسساسس دمحأ لاق ايند اهتيراح ىوهي ناك هنا ال ايندب ةمطاف نع ىنكي ناك هنأ ىلع ليلد اذهو لاق

 ًاضيأ كلوش امفو ديزب نبا 1

 فلا لا ابق نيب تلف ام شالا # ةعدوم ىل تلاق موي اهنسح اي ظ
 نكملا ةروز اند ل ا « ةسالع اند لصأ + ينأاخ

 نطويف مسجلاو نطويف حورلاف * مدنع حورلا نأ ربغ يم يمسح ظ
 ندب ال جور الو هيف حورال « ادسج ىل نا ينم نضل ٠

 6 كن نإ 1 ينأدح لاق َ 00 1 تد يروصط جرش كح ل له يفو | ْ

 تاق ديربب ل هلها ضع نم باتك ةئيبع ىلا ن قلع دروكلاق هبا ْ

 هذرب كلذ دنع ةئيع ىلا نبأ لاقف ناذمهب

 يرض يف ًانهر دواد ىلع * يجوتف يفت ماجلا ةمتانا
 *#  معرملا توحال مايالا هب # ت>ارناذمه نمبا.جالا يدل

 حوفسسا لف هكذ *# يك اولا هزانح دهشب مو

 حو.لاو قويغلا اداو- «# ايح ناك ذا هلثم نوكو

 حييحشلا لجرلاب سيلف هيلع * يجشت الف ماجا ةمئانأ
 حووط رامغع اهف هلو # اضل الاك مع لاو 4#

 عياب حدر هيقاوع نكد نيد 9 »* ناك امف م ربع 6 عاب
 تا نك اللا تالا هل تالا تلبملا لا نمو
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 ةرصبلا ةراما نع رفعج نب ليممسا هلزنع يف ةنييع وبأ لاقف مهرد
 نءسلا ةلود ىف الازه الو * ندحلا اباي لزعلا مدعت ال

 نكلاو .هوللبلا رايد. ىلا » : ةقاع راد نم الاقتاتالو
 نكعنم كبح ينامباذا © هتممن ترفك نا يذلا انأ

 نباناك لاق ىناهصالا لمتزحلا هللا دبع نب د. ينثدح لاق نيسحلا نب يدع ( ينئثدح ) |

 هوحمي لبعز نبا لاقف ناطحق الع لضفو ةروهشم هل ةديصقب ارازن ا دق ةئييع ىنا

 لبعز نب ورمت همساو هلع دريو |

 طغالا نم هب تقطن # ام ةنيبع يبأ ينب 2#

 طسولا ف عاعؤالا نه © تحتل تنام لغ
 لعقتس نم لح ردلا فاو © :لحعلا نم ربدلا قال
 طتقلاو ءاضملا ق 8 اللوز «نخا ام

 طسبتم عاسلا ليظت#
 طظغر الو ضعف ل هود دما نشل كف رك
 ةرو قكشأالا اك 8 ودها نع كل ا

 طيس لئانب نيديد#لا ضايق جرألا يلاوو

 طم لو ظفحم اف « اب كاح ينل #

 ملم كذله نم ريس ا

 طخبش قع نادت ااه | ند نادل 1 2
 لمعلا ودان عرش ك8 اه تكذد نأ كنأو
 لهدشلا تفاقم تاع نإ 152-2 556 رف دعا

 لياعشلا نم اذهل وك( ده رشنز قم دلل 2و
 طقم ريغ ا * ةريقم يف م ا

 طقراك حال عدوب #* هلئبرم ةفو2

 طوفلا نيرزّؤو» سم _اقلاب عر كون

 ل ريس كأ| كح 1 #3 م ا اوزدغ يي

 ل غم 1 00 ةكوكشم ةءابع كياع نإ

 طرششلا ةفيخ كرازف « انتدلب حجر بط
 0 طلختلا 0 دق أ

 * ل2 الب 3 0 »+2 6 0 تاو

 رش م نم بروف همد ر ا و هرم غلبو ًارازأ 7-5 ينأ نبا ناكو لاق
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 كمينص نسحنال كهجو نحف © ءداؤغ يهذت نأ هتدس نا
 نأ نما ال يناف كيلع كحورل ًاظفح اهفام ىلع ةماركو ةلاسرلا هذه لمحمأ انأ مأ هل تاقف
 ةيرايلا ىلا تئبف ساخعنلا لزأ» ىلع ىتبرط تاءحو ةعقرلا تذذاف سعألا اذه كب ىدات

 يذلا عضوملا ىلا تء>رو تكحضف يري 0 ةمقرلا املا .تءفدف ع يجرخا 1

 امف ة ةمقر اهعمو ىنتثاو دق اه اذا مل م ةفيففخ ةناح كا هلم تاقأ

 ك7
 رحطا نم تنم ىتح ينرحمو * يدرلا يلىرغأ و ينيصحأ تاز امو

 يربص ىوطا يف يكلامايى رتفيكف * يداوم ىشو ينابسأ اعقنو

 يرداإل :ةريصلا دج ا رجرلا لعد # ير كارا دارا

 ر21 ليس اق حصان نب ةساقاو رمد. :.اب لوأ لوقت هنو ةناب نب ورمع تابالا هذه يف ىتغ

 0 0 وأو اهم ةمقرلا تدجاف لاقديمت رشي كلاثلاو لوألا يف ورحم نط شمر
 نب طئاص رمآلا ىلا ترص م اخل مابا قر نط رفح دك ع ناسف )1
 كرو تح رساف هباوذ جارساب سف نينوصلا هنغو يري نع ناك.ام ةضات 2

 ىلا اهلعو راخد قالا ةنالث هنم اهارشاىد اجرب اه نارد ليوم ساحدلا لأ هند كك

 ديزي ينئدح لاق يلوصلاى ن دم ( 0 ) هدعاانمو انقأف هل امهوذ رفعح نب دمج راد

 ةدد يضو ةلاح هر>ح> يف بارو ةفيا> وهو اموي قثاولا ىلع تاخد لاق ىاهملا دم# نبا

 كعءدضطت يفو َء هظفح ف #* ظفاح كدبعل قف دبع تءيض

 هددر لاَر امو اعيمج امانغ نم ند ا تدوس ينأ وأ ف اماعهددريو هيلغل يخو

 0-١  62ةئييع 31 را كت لل ريما 7-.

 ينأو>أ ة ةئييعيلأنإ دم نب هللا د.ع لاق لاقدي زي نب ع ناماس نب 10

 ىلعنب ناماس نب يدع اه>وزت ال صفح. نب رمت تنب 5 اهب بنشي ناك تلا ةمطاف يف ةثشيع

 عيب ىسعةيلادب ف رعت ةعيضهل تناكوهعدبو جايبلا امف سدحب سام هلتناكو الخعم ىسعناكو

 ق.قمشلا وبأهيف لاقف هعابو ةرمدبلاب دامسلا عم نم ل ناكو نيءايرلاو لوق.لا اهم

 دايعلا هاتسسا نم قزر هل * ىسع ناف داعلا قزر اذا

 كلذ يف ةئييع يلا ن , د. نب هللا دبع لاق صفح نب < تنب ةءطاق يسنع جوز املق

 لحا ريغ لجاع لذب هيدل # يرشإا ةيسعتج وز دقم طاذأ

 لقاعا 0 سابعلا ينب نهىأ # ةريخ ريغنع ت>وزدف كناف

 لئاهكاد.علدالارحناكناو #* هناف يلا طهر نم تلق ناف



 عمج هاذاح اذا: ي > ىّشحو 512 رظط ُّق ضكرب ها 3 0 كلذو صفح نب رم“ ن 4 هب دش 6

 0 00 0 ص 1ة> نب ر# لع>و راما صعق ه روظ 0 اص زفقو ةزيمارح

 ةناع وبا نوكمتا 6 باوملا نب ,قنقم ن نع تثدحو ديزي نب د#ل 3 هلنق يتح همم نيكس

 نهارساو ءاسنلا لا 0 :اكو راطشلا دادع ىف ايدتح ناك اعا لاقو ةءطاف يوم

 نم ةروهشم ةديح هل ةديصق نم ءانغلا امذ يت حلا تايبالا هذهو اه ةيراح قشعتي ناك 3

 هلوق اهم ريتخا امش اندب اهنع 00 ميراج 1 قابلوق هر

 ايصغ مكتاطاسب يباق ىلع متباغ # ا تلق هع اراه

 0 ال ل 1 *# مهباب ف وقواول» دقو باضغ

 ا مام ير يف كي ملو * ةبرب يئارسلا ىف ت تار دقو

 ىتءالوءاضريدنعمط نا امو هاضرلا كليدنعو ىتءلا كل تلاقو

 يبرسشلا ةينفملا وهات © ىرتشي © ايثوع دعما اذان وباع اشو

 العرأل كيحا اذا يدر« لبس رق اس اح
 ابرق الو يحرأ كال اعواد ترف ثصعت انسخ ان

 (1)يمملا انبنيتماشال الا ىنيبو * ايلخ نأ ءادعالات ثدنل

 -# هيف ىنغو اف هلاق امو رقم
 .» وص

 كعيبضتىفو بحت هظفح ىف # ظئاح كدهعل يف دهع تءيض

 كعودتر نإ ىلا فونولاالا 6 هل نمل انادع ا

 كعومد دو نمبحموافسأ * هعومد كيلع يرذي 0

 كعينص نسحال كه>- و ندحع ف # هداؤفب يبهذو هياتقت نا

 ةناب نب وره رك ذ يلع دولاب لوالا ليقثلا نم تايبالا هذه يف ءانغلا لماكلا نم هضورع

 لا دي نب ىطوم نا هما دبع رك داو" رتيفي نب ثرحلا نب 2 يعاشطا ركذو هل هنا

 يمينبدحأ نبدمنا امي نسلا ندعو يناتعلا ركذف يلصوملا مهاربال هنامامالا مهاربا
 دمحمي تزئجاف ديشرلا نب اص راد ىلا اموبتيكر لاقةناب نور ين'دحلاق امدح عكنمل

 ا ل يا لاح وبلا كلذيف ةحنلاف حوبضلا ارقاتم ناكو يدابلا ىتوهزك رفجت |
 تانسحملاىدحا ت :اكو دادغبب نيساخالا ضعبل ةيراج ينعي يبضغ ىلع نارين لاقفهايا هلطمت يف

 لمح لاق ياش هلع تاقفهب ف رع ىت>اهم> يف ط رفأ دق ناكو ناسالا ةفبرظ لامعا ةعراب تناكو

 اهف ةعقر ىلا عفدواملا هذه يتدقر تعفد للفاذاف كيلا اه> رت ب هناف اهالوم ىلع كقيرط

 الما ست قو نجم هظفح يف © ظناحك دهعاقذ دهع تعض

 تببلا اذهيفامىني ال )١(



)( 

 زكأ دقناو ءا2 ل رع ف 3 عوبطم 4 ن قكراادأَر 3 زام نب لواهلا

 ْ هبهرابخ 1 رد حاصديامو مالكلا اذه را لع اهرا.ذ أو دلاخ هم نبا ءا2 يف هراعشأ |

 دعا اند الاقىلودلاو ي 2( يةدح ) ةرعبلا يف خك اسنم ةيسايعلا ةلودلا ءارعش نمناكو أ

 بابملانب ةنيبعيفأ نب دم نا هو تب م لاق ينأ ينثدح ٠ لاق يباملا ديزي نا

 دلاخونأ ى :دح لاق يزنءلا ينئدح لاق يفريصلا نارمع نب دمت ( 5 3 يأ نإ

 ١ نب دمحم ناكو ناهملا نب ةئديع ينأنإ باحاملا نإ ةثييع وأ وه سعاشلا ةنيعوبأ لاق يم ال

 همرغو هدحو هيلع ضبقم روصنملا رفعح ينال ىرلا ىلوتي ىعاشلا ةنديع ينأ وأ ةثايع ينأ

 | رير>نببهو لاقلاق يباهملا د# نب ديز, ينثدح لاق نابزرملازنب فاخنب دمحم ( ينريخاو) '

 ىل لوب الئاق ناك يعانم قل

 بركن مةللاىلاءآ © برح وبأ ىتايام :
 1 ماقأت يرلاءالو ناكو هس ىاهلا ةنيع ينأ نب د تَرَ انأ رودنلا نا 3 تل من

 ١ لك رح امدح الق 0 يحب نب دحتوقارولا نيل نإ دع ( قرار يح

 دم نب ةئبع ,وبأ ناك لاق باهملا نب ةئيع ىبأ ىلوم دل# نب ضيفلا يف خةدح لاق يناهصالا

 | ةفيرش ةليد ةارحأ تناكو 0 ره بقلملا صفح نب رمت تذب ها يبأ نإ

 ِ رعشلا لوي 0 ةناماسنب 52 اهحوز بهريو احيرمدت اهرك ذب نأ راهأ فاخي 0

 ١ ةشيع أ نادل كم 1 اهلك اهروعأ لوو اهراد ةميق تناكو اند اهط لاق, اط ةيراح

 هذه ايند مسأب يف ينكيو اهف

 نو د قه دشأ يبو 3 تلق لك نم قر أ ياقل ام ١

 يرق ءركو اك 0 * اندب يتون> ىلع اسدلو

 ترك سنو كتاكالاو 8 اهاوه .نمةلا قاكلا

 ينك يع عومد نه ةيطر * ىف اك. منا ايندل لق

 كو 0 مهددعو 3 هللا ترثا م المف

 5 يأ هءازح اذه ناك * يقسش تر كاف يأ

 ! سائلا عبطأ ا ديو ندع يشتت لاق ناناح 3 :, ىلع ( ينربخأ )
 ا برد ناككو ةرثك ةياور الو فوسدوم 2 نم اذخام مهبرقأو

 عل لقو هلبق تامو هللا دع ا نم ا نانو فاكتلا لو لؤضفلا فديو

 تذب ةمطاف قسشعتي ناكو ين ردد | ناكل ىلع هل ناكر لاف ةلرخا ا تنأ هللا

 انامك ايد اهقليو اهةشع رسيو ناماس نب ىلع اهجوز" يتلا درع دار صفخ نب رسح
 ناسرفلا كح أ ا عوا ناكو ءاذأا نم ةيرس ةل» ةل_اح أخا تركو هرعت

 باهملا نب ةريغلا نب, باهمال لاق ىموم نب ىسع نا رفمج نب ىسع رك ذف مهئامحشو

 ديزب نم دهشأ مل باوملا لاقف درمم رازه صفح نب رمح ما عحشا دلاخ نب دبزي ناكا

 11 101 101 6177 0 ل 9 02027 1 0 2 ا 0 77270 1 1 1 11 1 2 0530 20 20002 ا 6 226 3 تكا ص تس تاع م دج مت ع سس ص متم عم



00 

 ناك يذلا كتم انه نكي 1 * اذةعرس حاصلا ىنيلئستالنانج

 اح ف سا و 100 ةودالا ناماسنب ع يدشنا و

 ناسالا اذه 5 ىق- الو #* نان> ن ع كئةيدح ينشب امأ

 ناب انه اما دكه مف #* تلاقو اط تاق 21 لكأ

 نايبلا ٍّظ اهمنع رك أ 7 اذا د ءاودد مدواك سانلا تكلس

 ىنادالاك دعاالاو ءاوس أن اذهكاذو قيدصلاك كودع

 # نإشنا عا ةيئاح هج كاوت نأش نع تتذح اذا

 م تيك ذاع 0 ا اع 2 3 _ نع كنان

 0 00 0 نا ا ا ا
 كاك ناز ردنلا قاتعا ني ا املاح لف رايقلا الهأ

 ناطوالا ىلع مهب نءملطا ىن> # اهقانعايف قوشلا طايساوعذو
 كاع ىإ] ىدح لاق ىاركلا ادم نبادح قئدع لاق قارولا نينملا نب ىِشَنَع (قربخأ)
 نان> ىلا ساون وبا ىتك لاق ينادن انثالا

 20 نايا رعاف نادره عار كراك قرطاركا
 ناسا تاجلفملا باذعلا ك #« ايانث نيب ءاحلاب يررصاو

 قاشلب ٠١ هتعطل . وع . هيفا * "رطل .تزرم لك 1

 يلاكم تحترب امو يل كا ناب 17 مكل ةلديبق# كلت

 ١ حبس وح 0
 ابرح انلاو#اف اءاس الاوناكو *« اينذلا ةموتكم لا انيلعوم

 ًاياق 1 نأ ول ىا وطال تاقف #* هباهذ دعب ىاقلا نع ن ا

 نع يلع واب لمر ةظحج ىخأ نامال ءانغااو ةئيرع ىنأ نبال رعدلا ليزوطلا نم هضورع
 ةباب نب ور<#

 3- >4 هر ةئييع يأ نبا بسسل 0

 ىعدي نملكو لاق لا مااوباهتينكو سادي زي نبدمت نع ىشفخالا ناباسنب ىلع 3 لع بان يخيف ةنييعوبأ
 وبإأ«ةنكف سو دس يفب ن٠ مهرابأىعدي نه .لكولا او[ كو«.ساةنييعوباف باو اال !نةنعابأ

 نب ةثيعوب اوهارماسالادلاخوزا لاقوةر ةدىلأ نب باها نب هني ,عيف أند وه ةنييعيبانباودمم

 نيبااغ ليقوقإ 'رسسنبلا اظَد رفصىلامساو ًالدلاخهمع نبا ب كلا وع هو هناي عىل ا ا

 نار نب لا ل نو يدعنبور< نب هنن حبص نإ قاما

 ةياعأ نب قارطنلا سيلا "يي سعا نب. تفي رطفلا ةنراح نب ءانقيز٠ نب ورمي نب حاضولا نإ

 . ا ا اولا كسقركاب 5



 (؟) 1
 1 يه تل ا تت 12 9 7 17 هد و دج دوا -“ 20 21730 10170171 تحك نا قل 10277 0 2701 ال7 1 22 1 ا هع دس تدع سم

 نسح ىتان نيح ابو * اونطف ذا سانا انرحتها انا

 اون دق هيلع يتح بشف # ل_.هذه وهو الا عفادن

 نذا هح نأ امو هل * ةحياعم انع ىذه سلف

 نكس مهرايد يف :ىل ناك نا © مدهرشي اذام فق 2

 نع اذلامو اوديزف اد * ناف ثتيدنملا انام تيرا

 ابأ نا ينهاب لاق "دعس يأ نبا يتحدح لاف وريم نإا اندح لاق لع نى نطل(
 دادغب نم نان> ىلا تك ناو

 نوح ىف بلحالا اه روزأ © لس يرآالنأ انز انك
 نا يهتشأ ال اس ؟ اناحلا #) انه لاح نأ الو مقأو

 ناد ينخأأم ن ل و #« اقسالرادلا ينادانءتحبسال

 ناسل لكي [رولاف حد 2 * يد رلاىلا يدؤرن زءازخا وذ

 ينامز عادولا كف 5 5 مك م يلدومايأ تضقا ينارآ

 00 غاب لاق يع 1 نع دمع نب ىي 5 5 (فربخأ)

 لاق لا حبقأ هزات و ةسمتاو ناتج د كف ل12 نا ل تركاد ةأرعأ

 ىصقس هلاكدتو لوطو © هل ترك 3 اذإ نع ناار

 ينةثمي لال يل د # هتح> هجحو نم

 ىدفكا ىف يلا د1 ةندعأ :« ممسأ داعلاو علا ىلا مأ

 ينسي نما هيف“ ىدتعار# 4 ماشا اروح حا
 نيا ةيدكم [اشا ناك < 2و وعمساف سانلا رسشعما

 اهلا بتكفهتحلاصدق اهناو همانم يف ةلل اهارفهريعتلاطأوهتر حف كلذ اهنلبق

 2- هولا اناداع * انافيط مولا يف يتدتلا اذا

 انالاثك دئللو ىنمن * اناا ا ني_هلا ةرقاي

 * انظف كناسحا تمغا * يركلافىل تتدحاذا تئشول

 انايضغو يبضغ احبصاو * يركلا يف احاطصا نيقشاعاي

 انايحأ قدس افرور# :رانغ تاحدلا كك
 يف اموب اهارو 2 لاقو ر< نع يلع مولاب لوا لأ عماج نبال تايبالا هذه يف ءانغلا

 اههلاصي ملوهدرفهحلاصت الوسر هيلا تاسرأف ةدم اهرجغو بضفف هركامب هتمجف فيقث رايد

 لاقف هحاص باطتمونلا ىف اهأرو

 انظقي حاصلا ىفأ:نيح مونلايف * هلاصت امك اهفيط هل تسد
 انال الو هكشتا ير الو © اجرفاوفيط ىرط دنع دج م

 اناس فعاد ند نا أ »م ل نركأل ىلاإَغ نت
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 كبس © سجل سبب ب بم

 تيرعلا يف مهانأ ايل اه هناجنشأ منألا ي تامأت
 انساحتلا هللا الأ نإ ةروصن عي م ١١ عانق ترمس

 كك فيراكشال نوف 8 طاع ني مت

 انوز<ناكن مهن ز> كل * يصد زين ًادجولاكاذل قح

 قلبا كَ 57 كر كلما كم ع | لاق ىدعأ :| دع 6 قحفااي ”لو 1 َئىَد ) 0 (

 يفةثلا باهولأ دع لزنم ىلع راد نتت# 1 1 9 اون : يبال بدص ناكو يمخنلا

 لاق باذخ اهدبيفو ا حو مطلت ٠ ا عم ةفقاو ناتحو أم م مدنعو ةزغ ضعا تامدقو

 با 0 نإ

 د باتعا درولا مطابو + هلع ند ردلا يرذيف 0-8

 بابا كل الا كباو »2 ةرفح ف لح ايم كال

 با_د>و تاياد 2 د اوراح يل منألا ا

 يناد هتّّور 170 هذ د هنأ احا باد 0م لازال

 لاق ةثئاع نادم ينثدح لاق مساقلا كك ينادح لاقر امع نب هللا د ديدع نإ ا وضد

 نونلاحتةوواولا ددشاو كوفي ثرح ساو 1 اذه مكيرسصإ نسحا دّقأ ةندع نب نايف 4 مس 1 لاق

6 
 : باء درولا مطايو »# همن ند ردلا يرذيف ى

 ا لالا لع نا نسما ( قرخأو ) تاس درولا ىلطليو هلوق نم بحس لمحو لاق
 نبا دشنا ناق كاحضلا نب ني-> ينادح لاق د#ت نب د# ىنثدح لاق دعس يبا نب هللا دبع

 نا مان أاودش بدني * ملأم ف كرا

 نعل نقلا لوف ةكلع
 كال 1211 لو كرد طارد يردن ب 07

 لاو ناجح ريغ يف رعشلا اذه لاق ساو انأ نأ لبق دقو هقلخ' يذلاب تنما لاقو ةنم تدجمف
 ضع ىنثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسألا كلذب( 0 رعأ

 ةفيظن ابا سمان ناكو كراباا هل لاقي لوع برد سراح ناك لاق هام-و خركلاب فرايصلا

 مدلل نط ةف رمل نم ءاراذاف رامأإ هك لدللاب قولا ةيلغ فوطبف ارامح تكريو ةيريس
 21 كلب هل تناكو  هنع ل شع و ةءبام قولا نم رهش لك يف هيلا لصي ناكو راجتلا ضع

 0000001 د ذكي كح ل راجل تيرا ااولث سانا هوس و كرام تف ةاليثلا لخخأ

 امف ساوب : وبأ لاقف هيدي
 ع

 با ما اود ش بدني »+ منأم هزرا | "أن
 م

 نافه ينأ نع مساقلا نب دس محا ينادح لاق يا د ( ينربخأ ) اهكك تايبالا كو
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 كو هرظن ةدحب قرطلا ىلع قيضويردص ج رحاو ىنمرباو يتفلا اذه 0 دق كو
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 سه ينا,صاالا جرفلا ينا مامالل .يناغالا باتك نم: رسثع عباسلا ءزإلا ةسروف زح

 ةيسأو ديمح نب ديعس رايخأ 2 * :

 ةسلو دام نا راحل, قل

 هرابخاو عحشا بسذ ٠
 هيسأو غرفم نبا رابخا ه١

 نامحد نب ريبزلا رابخا ا 1

 هري>و يتامعلا سن 81

 ةراخبأو عسا 5 د١ . يف

 هبسلو فيوع رابخأ [ ٠66
1 

 ييبرلا سايعلا نب هللادبع رابخأ ١
 نيهو نب د2 راخاأ | ١51

 هيأ و محازم راخا ١ه+٠ 1

 هيسأو حاطتلا ب 5 راخا ١ نع ا

 ل تع



 (1ة4)

 ةدصا وص

 رومالا ىنتيعاو يف رد انو : اهلا ايدس دا ١ املف

 ريسملا اهاباو ين محي * نانح تدع> دق تاقو تح

 لمر ناح نب ربب زالءاثغااو ساون ينال نوشلا

 لذبو يملا نبدمحا ةياور نم يطسولاب
 ضي رقمها ربانب د ينانغو

 ا هنف هللا همحر يجا رجلا

 ليقثلا فيفخ ند

 َن ع ا

 هعئاص

 م نائحو سا ون يبأ راع هلوأ رشع نماثلا ءزلا هيليو رع عباسلا ءزملا عبطم 1



 ( اؤولر
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 نه هب افوغشم ناكام لك حرطاؤ "كلذ لوبق ينبأف هدب يف صاخ امح وفملاو ةيالولاو ءاجلاو

 ١ (ينربخأ )| رك لآ ىد>رفن ةم.دالاهمم ىتبام لئاقن امرقدقي 5 ةروط هاو هلحأو هلام

 ولا أ قارعلا ريبزلا نإ نببعصم و املاق ةيشنب رع انيدح لاقزيز.لا دبع ندع

 تاقرلا سبق نبالاثق لت هديأو ناتنح_ لغسان هللا
 جره زيغ ةئتف نم نامز ما © اذهجرهلالوا |١ ىزعش تل

 حف لك نم ءونأ يح ءاهقالاو ةيلاو رعلا لح
 جرمو فقيب نفحو فانك كك ايلول 27

 هلناملغ لقأف كلملا دبع دنع ناك دق نب هللا ديبع نأ بهدم ي < ىثدح ) ريبزاا لاق )

 تنضم سامع نم اذه نأ نيف قبلا كللا دع لاه تحلا نإ اهنف جلخ ساسع مهعم

 اف لوش يتلا

 جناخلا ساعىفت خلا نيا. © ىتديو ماعطلا معي كلم

 تلغلفتو اهعسول عضم نتاع ند نيعو هذه كسابع تحرطو نول ىلا ناد لا
 ( ينثدح ) ءافوو امركألا يأت كناف سيق نبا ايدنلا كلتاق لاق مثكلللا دبع كحضف هفوجيف
 ساوب جر>دواد نبا ليممسانب ا نبدمحأ ىل لاقلاق بطلا نبدمحأ ىنئدح لاق ىمع

 ناخلا يف وهو هل-ر هحناق ةناكم ديزي نب ديلولا غ ءاف ةراك هل ةئيدملا ع نم

 ينولدأف مهعم تبهذف لاق ريمالا ٍبِحَأ هل اولاقف ريمأ ذكموي ديلولاو ماشه ةفالخ ىف كلذو
 0 6 يف رمأف هيلع تملسف لس هحولا نسح هنأ الا وه نم يردأ الو هيلع

 قاع نست اف هني سحب رضا يق انللوأ انيزي انكف يراودلاو 9 دار
 هنجأ امثناكو |

 يه رت كل ا *« اذهجربلالوأ أ يرعش تبل ظ
 تقايق رجا لحجر انا 3 مايأ ةنالثهيلع حبطصا|مث حبصلا ىلا هديعتسي كزي مف ظ

 ةيرشم وكت راج نما نك" تحمر دوو 0 جر لاقف تعاض دقو ىلةراجم يفدمللا اذه

 تضفأ املف ل وايت راند فلا ةندلح كال نممالغ ىنةحل فا رصنالات د 1

 ىربزلا شفاك دو( تسلا نأ لاق) لق يت وح هدنع امةم لزأر 5 هتبلأ هيلا ةفالخا

 لمزر سك لع تدلخو تمق لوبأ نأ تدرأف لا تنك لاف سنو نا |[

 سدق نبأ لوق ىلاس رطخن

 ةتيقلأو نحسلا نم احن ءاعو هتنحتسا ان هف تينتف ا: اذه جريلا لوا! 0 ت0

 عفتراو ىل عاش تود لوأ ناكف سانلا يف ىل عاشو هنذخأ ين- هتددرو ةكتاع يتبراج ىلع ظ

 اليج الام.ئيك أو ةلجأ نم ءانلخلا ترشاعو نيل نم لوحتلا تارقو يردن + |
 معأ ىلاعت هللاو
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 ١ ب بتطور 2 ير 00ب00تلتلتلالبتبباتبسسسالا

 يسودسلا ةرق نب دال> نب. (ىكحلا وبأ لاقو ) ًادبأ رغ ال ابعصم نا تملعق ةءرغ لاق

 ول سانلا هل لاق ىراشلا بيبش ءازإب جاجحلا ركسع نيح ةخبسلا موي ناك ا لاق ىنأ ىنثدح

 ميركل بعصم كرت لهو نتنأ هللا هللاو نوم ل لاش ةحسسلا هذه نع ومالا اهل تع

 ةبحلكللا لوق لثمت مث ًارفم

 امطقت نأ يتفلإب انيوطإ لابح * تكسوأءراكملا شغب ملءرملا اذإ

 :ىئدح لاق باح ينأ نع يماطقلا نب فرشلاو ةناوع نع ىنئادملا ينئدحو ريبزلا ( لاق )

 يتح امايأ 2 نع تروا نك نما يرلا نب هلادع قأ املف لاق ةكم لع نم م خش

 0 اكلاو هيلاترظنف ماكتيال اي هيلع ساجف ربذملا دمص مث قيرطلا ىف ةكم ءامإ هب ثدح

 هنا هللاوذ قطاملا ب ا ارا كال هلع 2 ىلإ نال تاقف اقع حشرب هنيبجو هوجو

 كك عيظفي وهو برعلا ديس بعصم لق 0 تا ءارآ لاقل هارت اف بطخل

 لّديو 3 نم زمي ةر>الاو ايندلا كلمو ىمالاو قاخلا هل ىذلا هلل دبا لاقف م 3 2غ

 لطابلاناكنم زي ملو ًافيعض ًادرفم ناكناو همم قحلا ناك نمةللاو لذي م هنأ الا ءاشي نم
 قاقشلاو 0 قارعلا نم ربخ انانأ دق هنا لاق م 2 ةقكللاو دّدعلاَو 2 ناك ن أو همم

 قارفلناف كلذ نم انن رين يذلا اماف هن رفغم وهماع ْ ةمحر لق ايمصم نأ انانأ انرمسو انءاسف

 دكلا لت ىلا نئلاو يارا وذ دس نم يوعرب من * ةدصملا دنع ةميمح اهدجي ةعذل ملا

 ةريخ هلو انل كلذ لفاح لحو نع ةنأو هل ةداهش هلق نأ ان ءلع دق اناذ هئم انرس 0

 اوناكو هوذأو همعو هوبأ لتقدقل نم لفأبءوعابو هوملسأ قارعلا لهأ نإ ىللعت هللا ءاش نا
 فوريسلا لالظ تحبو حامراااصمق التقالاتوءام افونا فتح تومئام هللاو انا نيحلاصلا رايخ

 ايندلا اناو طق مالسا الو ةياهاح يف لجر مهنم لف ام هللأو ناو وب توع سلو

 اهذخا ال ىلع ايندلا لل ناف هكلم دري الو هناطملد لازيال يذلا راهقلا كالملا نم ةيراع
 ىب نمل رلاقو لن مث رمنوملا فرخلا ءاكب اهيلَع كبأ ال ىتع ربدت ناو رطبلا رشالا ذخأ
 اننصم يثري يزعلا دنع نب دسا

 علومل انم توملا نا كرما
 هفتح لأن بعصم يس 3 كب ناف

 بررا عارذلا ب>ر ىف لكب *

- 

 بوهر ريغف ىهد هضع ناو « هبرغ نرقلا نهوبابحلا ليج
3 

 وى بولق ريغب اولو مك ةماركو امح اولان اوريص واو *

 ةناو نيسحلا تنب ةنيكسو ةحاط تنب ةشئاعنيب عمج نسزلا نب يءصم سانلا عجشا

 7 ب د تمس ا ع حصا سما دمج مم وتتاب تدج جل جي ووشوو ب تيد تاج 6 وجرت مج توج تجب ا جر اج د تت هت ٠١
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 نب نانع هنتبا جورف ريذلا نب ةوسع هلام عأ ىلو بيسم لق ملت لاق ةحضنا الإ

 كلملادبع اهطخ بعصم لتقدمب ةفوكلا ةئيكس تلخ داملو (لاف) رانيدفال ! ةرشعب اهنم ةورنع

 نب مكح نب هللا دنع نب نامع نب هللا دنع ت>وزاو ًادبأ هلتاق هدعب ينجوزنرال'هللاو تااقف

 ىلاريصت نأ نم و اهحوزت ْىَح بعصم تخأ ريب زلا تنب ةلمر هدو امد تاخدو مازح

 نامءنب هللا دبع ينبا ةحرو نيرقب بقلي يذلا وهو نام هتمسف ًانبا هنم تدلوف كلما دبع

 ورع نب ديز اهجوزتفاهنعنامع نب هللادبع تاممنث كلللادبع نب ديلولانب سابعلا ةحر جور

 اعدم يثري تانقرلا سق نب هللا درنع لاقذ نافع نب نام نبا
3 

 هعيجفلاو ةبيصملاو 2 ةيزرلا نإ
 هعقولا مون هدعب مل # ىذلا يراوملا نااي

 ةعربر هبه تكمأو ىف "ه8 'ارعلا يقم تدع

 هعيش ريدلا موي نيردلاب # هلل تناك ول هللا“

 هعيضملاب سرعي ال لا # دب نيح هومدجول
 لمر فيف> تاوهش يسومل هيفو يطسولاب لمز فيف> هنو هباتك نم بتاكلا سنوي هانغ

 عاقرلا نب يدعلاقو ىسوم ىلا هيسن نم طاغو ندللا اذه وه لب ليقو“شيدح نع رصنيلا

 هلتقم 18 ىلماعلا

 نعضاللا لوم فاتك اين« الح ترد دقلا ور

 ىلقالاو- لصتلا كدتمم ه © ءانقلا"ليوط كك يو
 يبأ مهاع تدز تدك نو + 2 0 كؤادنف

 بذذملا ىلع باءلا لحي # امنا ةهراملتقامو 2#

 بردالا لاك محازأ *#' ةاتقتدما كعفاذا تتضاذإ

 برهان ريسغنم كد نمو #* انمأ تدب انم كلب نش

 ينري سيق نبا لاقو يطسولا ىرحي يف ةبابسلاب لبق” ينا' قحسا ةياور نم دبعم هانغ
 م

 مقم قيلثحلا ريدب ليتق *ةلذو ايز>نيرصالا ثروأدقا
 ممن ءاقالا دنع تربص الو « لئاونب ر , هللا يفتلتق اش

 مترك كاذ مون ىرعضم اط #* نكي ملو مايقلا مار هنكلو
 23-4 نعو مالسلا اهملع ىلع نب نيسللا نع لأسي ةفوكلا مدق امل بعصم ناكو ريبزلا لاق
 ةتق نب ناماس لوب :الثمت٠ لاقف كلذ نع هندح ةريغملا نإ ةورع لءجف

 ايسأتلا ماركلل اونسف اوسأت مشاه لآ نم فاعلاب ىلوالا ناف
 00 5210100001 2 د دع دم هو ب ل ل ل 0 ل مم 7 ا ع سس م
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 ةحيد هد نيب ةعضو امن هنا ربا اذهيفؤ كلذ هل مالفلهشلا ديع لاقو.هعرضف زاتخلا تازاثثإ
 موب يف شيرق نم, نكلم تاتفف برماانملفأ نوك أف ةهيقأ نأ للا تمميف.نليظ نبا لاق

 وخأ ىلم اعلا 10 ديزي لاقو (لاق) تكسمأف ةادحلا ىلا ينعزانم يدفن تدجو مث دحاو

 مأشلا لهأ !ىعاش ناكو عاقرلا نب يدع

 ايناعلإ ينج ذلاو "دنا اخأ: « انمصم يراوحلانإ| انلتق نع
 : ْ لاق رتشالا نبا يني

 ايواثحبصاف ريظ هل توهأف * لسمل انمتوملا باقع تسمو

 يلهابلا وره نب مسم وه هانع يذلا" سمو يركشلا ثيعملل رمشلا اذه يوريو ريب زلا لاق

 مجان دم انثد> لاق خيش أ نب ناماس انثدح لاق يديزبلا سايعلا نب دم ( انثدح )

 لك 216 كيرف رتشإلا نب نب محا 0 م لعبا ورمع نب ماسم ناك لاق ةناوع نع
 امهيلا لسراف كالملا درع نم نامالا هل بلطي نا ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ىلا لسزأ بءضم

 ىلع لخداف ريرسس ىلع ل امل لاق يدلو نون اع ل ال لاق توما تناو:نام.آلا عنصت

 دير فور عم ترك ١ كي 'وفورءملل سانلا رفك ١ اذه ماشلا ل هال كالملا دبع لاقف كالملا دبع

 تامّقح ندحصلاحربي م اف لج م هنماف نيئم ملا ف اب هئمؤت دلاخ هل لاقف كدنء ةيواعم نبا

 اشلا لاقف

 اناقلإ يح ذلاو دز »© فه يرارلا ناك نأ

 ديبعأ لجر لاقلاق ىنئادملانع زارا .ثرحلا نب دما انثدح لاق ساعلا نب د. (انثدح) |

 أ تكرت نا لاق بعصمل كلتق نم لجو نع هللا دنع جتحت اذا نايبظ نب دايز نب هللا

 لاق هريخ يف يريب زلا بءصم ( لاقو ) ناحوص نب ةعصعص نم نكح ا نا تو>ر '

 هبايمثهنع عزتف مالسلا|«ميلع نيسحلا ت0 لا ليد بعصم لتق موي ناك اءلف نوشجاملا

 هفاخ نم تحاصف ع.جرب نا ديريال هنا 3 تماعف هفيس ذذ>او بوث, حشوتو ةلالغ سّبلو

 يف ىلاده لك لاقت اهماق يف ام م تناك دقو اهيلا تفتلاف يعصف كيلع هانزحاو

 ىلت ناكل .كدنع ىل هلك اذه نا ملعا تنكول لاقف رثك | ىنحا تنك امو هللاو يا تلاقف كبلق

 نبا تمصم نأ نامع نب بءصم ينثدحو ( بءصم لاق ) عجربي 1 ع مث لاح كلو

 هيلا اهلمح ناك وهو مالس || م ءاع تكدر .٠ ىلع اهاخأ يطعأ يك س هيلع تمدق امل ريبزلا

 ىلع تاذد ةنيكس تلاق لاق ىلهانلا ركب نب هي 28 ينثدحو ٍبعصم لاق رانيد فلأ نيمبرأ

 تااقف ادبز 5 اهل اقف انتباهْم تدلو تناك دقو لاق قولا نانا نك دل ١١ ةسمم

 رخص نب بيعش نع مالس نب دم ىنئدط لاق بابرلا امتءسف يتاهمأ ضعب مسا اميمسا لب

 ىنا تلاقف ينمو 5 ناب نيا تذب ةتيكس تدقل تلاق ملاسنب هللا دمع تذب ةدعس هقأ ع

 امتسبلا ام هللاؤ تإاقف "ول'والا الا دق يه اذاذ اهنبا نع ترفعك هللا .لسع تزباي
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 ًارشب نا كلملاد.ءىلا دمحم امرا ديد آل لاق ناكو رشب ءاول بحاص لّتقو سارؤ هل لاش ١

 بادحأ لء>و اوفقاونو سانلا قكو 3 يلا هلك مالا كلملا دنع فرمصف هءاول عيض دق !

 ىبأف مهزج اند عملا كلملا دبع لسراف هباحصأف :ك ناو نبدة وب نطو مجخألا نال
 اللؤ كباأ ند 0 يف ىنا> فق لاف الحر دم صاف ه6 را دوسو هيلا دفوأف

 ىلا ةزحانملا ريخات يف اديدس أرببدن ريد دق ناكو كلملا دنع لبق نم يني 5 نعد

 ْن 1 نب هللا ديع كلملا دبع هيلا ه> وق هيلع ريب دب كلملا دنع دس 2 نإ ءر هه تقو

 دغأ هودر لاذ 5 نب دلاخ نب هللا دلع اذه ناونمم نب د#ع ىلا اي 1 ام ا

 موعسرح دقو بما اأاورم ندع أ ملا براد قه نم ملم

 لاقف مههاربا زجمي ىحايرلا ءاقرو نب باتع نب مهاربا نإ بدص» هجوو ا
 ل مهاربا لسرأو اولتقاو لشي م 3 ءلا لها نم دحاب يندعال هل تاق ادق

 ترا نعاوف رم صال نأ هيا قف ةيلع قار 1 نهأ فالح 1 00 لا ةرضحم هباحصأ ىلا

 ابعصم اونأ ىتح سانلا مزهماو اوفرصناف فرصنمال يف اولاقف مكتع ماكل لهأ فرعت
 لاقت ال حر ناوىم 0 ا اوما امل لتق ىح لتاقف 0 َّ مهاربا ربصو

 عضو# فيعأ ال لاق رتشالا نبا لتق دعب مهارت تيقاوطلا» سل ؟عالا داق
 قلد ةلمحاف لكلا كار تنال اذ قلنا ينانكل يدع نب مهاربا هل لاقف مهركسع
 دمع اندو هنم اندق بعصم حس بصأو نيرسكتم ا لاقف دم يلا عجر مث كفيس عضوم

 ل الدق نارك نإ دع | امسضم بعشم باص نمموق كرد اوكتلا تح نآو ضاق
 نب دم اعدف كلذ لورق ىناف نامالا كلو كولذاخ موقلا نا يماو يبا كادف هادان من بءصم

 نا حصان مكل يفا هل لاقف اندف دمحم ديريام رظنا هوبا هل لاقف بعصم نب يسع هئبا ناورم

 موقلا نظأ ينا لاقف هربخأف هيأ يبل عجرف هدشانو نامآلا كيبالو كلو ؟واذاخ موقلا

 يسفنب تيغرو كتاذذ قا 5 عا ثدحت ال هللاو لاقف مهتات 2 نأ تنيحأ ناف انوق.س

 انعصم قارعلا لها كرو اولتقو لتقف هعم ساب مدقتو مدقتف د > مدقق لاق كنع

 دش منهلّدقف بعصم هيلع دشف يسع سار زئديل مأشلا لحأ نه لجر 1 ةم.- يف قب ى>

 لهأ ىلع لمحيو اهنع موي لعج مث جابيد ةقفرم ىلع دعقف عجر مث اوح رفناف سانا ىلع

 دايزنب هللا دبع هان ارارم كلذ لعءفيتح ةقفرملا ىلع دعو عجرب 2 هنع نو>رفذ مأشلا

 ةضيبلا ىلع هبريضف ىمصم هلع دشو باكاي بزعا هل لاقف ةزرادملا ىلا هاعدف نايبط نبا

 تامجلاقف بمصم بتاك ةورف ينأ نبا ءاجو هسأر بصمف هللا ديبع عجحرف هحرجو اهءشبف

 اع دا لاقو هردص يف عفدف كسفنب ناو اهكراف لح ىدنعو موقلا ككرت دق كادف

 ىدانو | مها ل نب ةدناو فقرزو هلع 0 تمهد كلا ناببظ نا مّحرو ديعلاب



 (اة؟)

 لاقف ءرواشف, دسا نب كلش نب فأادع امدو كلبأ دع كحضف قارملا هلل نلف ىارعلاب
 00 مقأف انعااج ا هللأ ٌكدازف ةدئان تو 5 هللا كرصنف 0 توزع دق نيمو ريم أ

 رءشف توزغ م أ تقأ سلا ا نأ را لاق ىرئام ناورمم نب دم لاقف اذه

 ديزي ثني 216 تلاق هلع عجأ اماف ري_سءال اودعت_ساف سانلا رماف كرصان هللا ناف

 ةفيلخلا رشاس نأ يأرلا سيلف مقاو دونا هو نينمؤملا 1 ه:حوز ةيواعم نبا

 شحلا كلبل مى. تل يا بتعصم لعق مسباك ماشلا لها تهد>و ول لاف ه4سفنس برحلا

 لثع مث هلك

 نكاو _نوملاوتاريختمو# ىدرلا انيديرب ع ريؤع: سم و

 هبدانم ىدانو ناورد نب رشو دكت نإ دلا> نب هلل ديع ةعمو ناور٠ ا منع

 ريس ريزلا 7 تعصم غغابو ناورم نر دوم سانلا كيس ف لستحا دق نيئمؤملا را نا

 عداو ا نوثع انيلع 5 3 0 0 لهأ هيلع يأ جررألا داراف كلما دنع

 ءارعشلا ضع

 اريخ ديفتالوانب وزغت © اريججاي كلماع لكأ

 لزق ح كالملا دبع ليقاف عجدإ 3 + مأاشلا دباب اريج بايىلا 0 ريع يع ناكو لاق

 وهو قرلثاملا ريد كزنو لوحت مث قدتخو اناوأ بنج ىلا نكسم ١ بعصم لزنو ةيفوحالا

 لكوؤحأ ارشو ادم كلللادبع مدقف ناخسرف لاهو خدار و ةيالث نركتملا نانو نكسع

 ىلا كلملا دع تحل 3 ل 31 مهاربا بحسم مدقو دع ريمالاو شح كل أمهم 0 .٠

 هولاسواطو رش هياع اوطرشوهوباحاف مهنكو هسفن ىلا مهوعدي ةرصبلاو ةفوكلا ّلعا فارش

 نوما مكححو هرمغت» ن 3 1 كلا ديع لاقف مهم الحر نو 0 ةيالو هلأسو 13

 ءاجف ينتمبت نا تارفلا ىتدام ةيالو كلرتشالا نب مهاربال تك ءاطعإ نم ابجيمت هذه

 نم ىريغ نود اذهب يد م كلملا دبع باك اذه لاقف بعصم ىلا باتكلاب مهار 1

 لاق هتننظ نا ىلع مىاقأ لاق مهقانعأ برضتف مهوعدب لاق اذام عنصأ لاقموف يف لكم 3 اخ

 بولاق علا اذا لاق برا ىضتن, قح نادملا ضراأ ىلا مد ثعنأو اديدح مهرقواف

 مماف م يندم الف لش مل ناف لاق هباكصاب بعسصم ثرع سانلا لوشيو مهرئاشع

 بهصم 21 كلملا دنع لسراف 2 و 10 مهو الدخ 9 لك ةسموملاك

 هاخا كلم ديع 3 بعضو 0 ةفاللألا ٌج ىروك رهآلا لمح نأ للا هوعدب 0

 علا نب ا بتءدهم 3 نيبو 0 كا مخل نب ني بتعصو

 دمحم ةمدقم ىلع لحر لئقف اوشو انتف دمحم ركسع ن*٠ برق يت> كالملا دبع الدو خدرف
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 ىلا ماطا ىنعملا اناو # هرمعو. هولحم ىتشلا اناف ِ 03 1 © 0-0 ْ

 بنص كاوس ناسأا هجو يف * .هلاف لاخلا كفلاح  رداي

 بررغهوجولاف كهجوفانسح « اهمترمو تهباشت هوجولا لك
 بوحجلا كه>و قرش وانع *اهؤايض باح ايف برغي سءشااو

 ضو هرعش نم هيف ىنغي امو |
2 

 نايذَغ بفاذمل ءادقلا يشن * ا ىلع سبا يضغ

 قلع تناح اذ كير عدا « ليناد لوسإلا و د اه ىلاع
 نايصعلاب كا ز>ف هتعواط * باذم بدبح ىلا توي نداي

 نادب دودصلاب كل نكح نا ه- كلاعلوأ تتكف يع اله

 ني رده ةدرفم تفكلاف » اتكو ناكل منك 00

 ناز>الاو تاربءال تقلخو * هل اوقاخ رششعمل رورسلا قاخ

 تلوص
 جره ريغ ةنتق نم نامز ما * اذه جرطا لواا| يرعش تيل

 ىجح رئام اشاع ند اااد_ه * ريح نحذف بءصم شعب نا

 جنخلا ساسع يف تخيبلا نيل * ىتديو ماسطلا ملي كلم
 حرز روصق هل تغاب # ىتح ةماهم نم لدا باح

 جامو فق نيب نفحوب فات د5 الا ىدلتح هلق تأت ثيح

 رصنبلاب يروذام يئاكلا سن ويلءانقلاو تانقرلا ى ف نها ينل رتكلا تدخلا قوم

 سد نبومللا دنع هلوَش رءشلا اذهو قدا نعرصنلا يرحم يف رص خلا ليق هنا يفان كالام هفو

 بيلاناكو ناورم نبكلملاا دبع ةبراحل ماع ةفوكملا نع جورخلا دشحامل رب زلا نب 3

 0 ىنءادملا نع راكب نبريبزلا ن نعدنع هتياور ءالعلا ينأ نب يم رح انلزاحأ مف كلذ يف

 ردلا لبا ريما يف مكحلا نب ندرلا دبع ناورم نب كلملا دبع راشتسا نيدسو نيس ةنس

 كلذ ترم دقو 0 وزغت نيءاع نيب تيلاو دق نيئمؤملا 2 لاقذ بعصم ةز>انمو

 ةثالث ردا يا لاقف تاي 27 مث كلجرو كسفن حراق دراح ماع اذه كماعو كلناحرو

 لا أو يدضابا ده نأ دقانأت ليل ارب لالا ىرا ءاقلا وجا

 .ناكحو مكحلا نب ىمي امد مث ىم. اورضحي نأ بحأ مهب ردانأ انأو ,ممرامعأ تدفنو

 هفالخم لمعيلف ماي هيلع راشأ اذاف مكملا نب ىسحي رواشيلف ]نما فاوإ نم كامل

 ابعصم عدتو اهب متو ماعلا يعي نأ را للك فارغلاولا كا ف 6

 ( رغثع عباسلا  يقاغالا 50
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 اضزأ ا يدخ تلعذ © دقو رحب ةءاطأ فك

 ىزروينط لءر هيفو اضيأ اهف لاقو ظ
 امدح اهؤاقل يسمأَف تدس :

 0 تطلسو

 امو رفل بأ 2 رف ترصو

 ال ةاشؤلا "لوق ابلغ قش
 0 يضعن الو
 اهب تحيباتكلا يفةجاحك

 لمر ةظحيلل هيفو اضيأ اهف لاقو

 امدعومدلابف رطلالد.ةساو 5

 ل هحعضا ينتادبأف ©

 دي اهدعب نسلا عرقأو »#

 املع يتفلااذ مأيف تحبه *#

 5 اتت ال اه رغم
 املقلاو ساطرقلا اهتم تيكبأ

 رييغت كل يدنع سيلو ىل تريغتف ينع تدعب

 ريعلا كر دغنمهبت راس ©- ام ناهكي سفنلا برطا

 رورغمقشعي نمو كنم © ىلرغ يتديس اي كدعو
 اذايسفنب ىماع ين زي

 اه اذه نيز نم تيلإ
 يدحاصاوقس ًاءادملا قاس

 اهر 2 ىلع رجلا برشأأ

 اة 5 ليلخ لاق

 : ريداقملا هيف | تراح

 رود غم كو ينناف

 رورسم جمب اذا
 ناهصأ ىلا فاد يبأ عم جرخ دقو لوقي اهفو

 خان نيلو  افلفل :ابحتهو:: أ اهيا يذلا تيسلا تا
 حارج بودن نياق تغدوأ « يذلل كذعب ناتك اب يانبع

 يجاوروايهال يودغ ادقف © مساعلو خأ نا قال[

 يحالمو تنااخع لكبرق ن٠ « اع ها تس يددرو

 يحاارمو ىللدتك هل ا عزا الو كولا يناميغت مايأ

 يحامسماركلا برسشلل نفصيو * ىناجينولخ اذا نايقلا فدت
 هلوق ةيرايلا هذهيف حاطنلانب ركب رعش نم هيف ينغب اممو |

 بيرض نيملاعلايف يلسيل مأ * يتياب لثم دحأ يلي له ظ
 بوحش كالعدق كلام زكباي « انحاش ىتترصباو نائعتلاق

 كوب نول الإ. كيرالا © يدلا قاب م تخأي اهنجأف

 طيو هلهال نإ ايش « هنظأف يوطاب عمسأ 30د

 برذم بوأاقال هنم ولطاف * هرعو هولي تيلتبا يت

 بيت .نائعاي فدو رمال * هفصونع ىطنمزحمي راو
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 زلط سلسل لسلسللل باتت بتاج

 نم رلا :ةسعاط يف ادهش -8 يوت ذإ ةعازخ وخأ ندعسال ش
 نانمتالا قئاقحت ةويع © ةما تلذو هب ةاوقلا ع
 ناطلسلا ةلودو نوءاسملاو # هماسح ردصو هفحصم هاكبو

 : نادبألا غباو_سو هعاردأ © تمسقتو هلبخ رقعت تدغ
 نان دا نم ا ريا ناك « نعتيهذ دقو اندلا دمحتفا

 وهو قوشتي حاطنلا نب ع تامَد لاع ذأ ينددنأ لاق يعازلا د# نب مشاه ) قرح

 داش ىلاذكونلملا
 رهظ قح قوشلا اجيه اه © رحلا دربو مادملا مسن

 رمقلا:هةؤض :تاف:لذإ انرزو « رالاب انراد بنتجا لوقت

 فظل كلع | رامعاور كمل هس اكوا نأ هوس نال ند
 رذحلا اورعأ دقو م-يلع «©# ةرم نم هللا عنص مكحو

 رطملا بوص دادغب نكلاجو 8# ةدلب نم دادشب هلا ىقد

 رءسلا ثيدحىرك ذنريص را#* وصقلا ىراو> نأ تئينو

  5دلال يرخأو ىنع ق « ارعلإ ةلئاس بر الأ
 روخلا حييلملا ةالسفلا يلظك « لئاو اأ اندوع لوقت ش

 رجشلا راهب ىلايث 0 م نامل هدرا كنك ىلاحل

 ) ةيراح يوه حاطنلانب ركب ناك لاق نوره نب نو.ء.ه ىنثدح لاق ةمادقنب رفعح ( ينثدح

 اريل ريحا لعدد وهو هر دا لا 00 ضعبل تناكو ءاوهتو نابقلا يراوج نم
 ىلا هب يعسف ررفلا هل لاقي فاد ناد ودنا لعد لزم. يف اهعم عمت ناكر

 هححو اهئاقل نم هعنق ليلا 0 نأىلع اهأطاوو اهدسفأ دق هنا هءلعأو اهالوم

 جرخ نا ىلا ٠ كلذ يف ركب لاقف فاد ينأ ع,

 دودصاالوطب يظيغ اولاطأ رس 1 اوةفاصرلا نيب 1 له

 دياتو فراط نير ىداف اولتباو هدمب ينوذع

 فل لادا
 ديرطلاك تريجت # ينور مو ىربص مع لق ١ااشريد

 يدوبحم يماو تديعأف يعش ىلا كيف هال نالكو

 يرونطلا لمرلا نه ءانغ هئقو اًضيأ اهف لاقو

 اذقلاو ماربالا رهظتو * اضغباو بحلا يدين نيعلا

 ىغنملا دسلا تمحر الو # ىوولا يف ينتفصنا ام ةرد

 اضعب اهضعب اهنم قشعب # رضا قطرق يف اب تىم

 يذرت وا درالا برشاال # اهلهااي هللاو الو يضغ

 يدو>ح نحلل داؤفلا كاقو ت



 2 :,م اديدش الاتق مولئاقف ا دقو نارا لع نب ام ىلا يشع

 ل ناق.رفلا توالي الاتو اهدنع هولئاقف لا اهل لامي ة ةيرق مهم غلب يح معمل لار

 ناكو قيرطلا ةعراق ىلع ةبق هربل تدنبو ناولح باب ىلع نفدف تام يتح اهغلب ا ناولح

 اهديدنصو ايندلا تف ىلع

 كلاه ىلع عمدلا يرخذت ال
 تنمض ذإ ناواح ىرن باط

 اناوأ تاريخا 02 5

 يجولا كعل كليذ تحيا

 كلام ىلا برق انب لحرا

 هفك يف ضرالا لهأل نأك

 ا 1 0

 اماعمدب يدهع هل تاق

 ادع دز هذا ران مل

 هدَقؤ ادبأ اوليقتسم 0 *

 ند بد ءل

 هيرب لاقو لاق

 هيون جرا وحلا بضخ 'يرصمايأ

 كلام

 هدخ ضرعملا لطنلا ىلع يفبل

 اكشن ايل ةينكلا فاح

 هدبعإ "يش 0 ةشاشإ تءهذ

 كلام عرم < ةادغةأرمثلا مده

 هب تناك ىذلا برعلا قف اولتق

 اوعقواو هيدلام ادعم اومرح

 هناك جاجعلا جهر يف هوكرت
 هدقفلدوعسلا ن ءدودحل|توه

 - هل ينملا ريمالا ىلع +

 1 ل 2 سرافو

 مانآلا عبي 11و من

 ماظع ند اهل ايقس هماظع

 ماركلا نئااب كدعب تءتتماو

 ماَكا لوط كنم وكقت رقلاو

 #«#  ماللاب هربق يحن ايك

 ماعلا تاونصو رخبلا نع قغ

 مالظلا رديك ليللا ىف ناكو
 ماربملا نيضا رشو ءار دقو

 ماتقلا عاشرا داع معرمضل

 ماسح ليّقص ع وب نم تاشبإ

 ماع لك يف سانلا عبر ىلع

 ماخخلا ءاعد ود>شلا جيه ام

 ناولح نم حار ةيشع مدي

 ناسخإ نَمومركا نم.كذ ام
 8 نانرتلا ةلسالعتجو

 أ ريزلاك

 نارمع الب ةث>وم ضرالاف

 اينيلا .مراكمو العلا فرش

 نامزالايف تايزالا ىلع ىوقت

 © ١ نايلك تلق ىف ةلمع
 نائو دعاس 0 ا

 ناربدلاو سحنلاب تكسمتو

 هءأع تافهرملاو
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 متاح رب-5 ىلع ىكبي هريلو # لقعم ربق ىلع كي ىدنلا ناك

 مداع3,سيقد واف اح ربقالو# هسفنب دو ذإ بك ربق الو

 مراكملا لضفبر وك ذم لك ىلع « القعم ل_ ف هللا نا تنهأف

 5 ىننلا حاطنلا نب ركب ناك لاق يردعلا ىنتدح لاق يناركلا انثدح لاق يم ( 5000

 نم هعفرو مدأ الب اليلق 8 ان ار زيذ هيلا مدقف 75 قزوءملا نب داع هيلع لح الي لئاو

 هوجوي دابع لاقف عبشي نأ ليف ك3 نا

 نيسلفب حاطأ نب ركب # لك اوانأ يف ل

 نيعلاةمحش نم هلكأت # هزتخ نم 3 لا مناك

 لئاقلا وهو انومام ءاغا [ده داع ناكاو لق
 ينأ ماقلا ضاعأ قزمملاناك * مك ماثالا ضا عأ قرد

 ف هحدُف قوط نب كلام دصق حاطنلا نب ركب ناكلاق نافه وبأ انثدح لاق ىمع ( ينربخأ )

 هوم لاو هدنع رم هباون ضرب

 بلطم نمهتم يجر يامو #* هلك كلام يدجح تدلف

 8 مو همخأ ملو * هفامضأ ناس ع
 ا موالوج يذلا «يونلات تلقف يرايتخا تأسأ

 نإمكل لبولا مه لاقو هبلط يف هباحصأ ن ءةعاج هنو اهارك امل هيلا ثعبو ةعقر يف اهتكو

 هلا هودرق ءوفحلف لثلكا ىلا راض او هرنأ ىلع اؤ ةفكم نأ ديالو خاطتلا نب ركب مناف

 فاسام ىلع كب رصتقن انك امو انيلع تلح ي 1 لاقو هاقلتف ماق هيلا رظنو ه رن املف

 ءاطعأ مث هبحاص ىلا اءنم دحاو لك رذتعاو 000 ىلع كب انلوعو ةقفنب كلا انث»ب اعإو

 هحدمع حاطالا نب ركب لاقف ءاضرأ ىح

 هنادع ضع قالا اذهل ذب ىفك # كلام ريغ ىدن دانرمل لوقا

 « هتادبو هدوعيف امهنأو © بناج لكيف لاومالاب داج ىتف
 هنايحراطش هوحري نم مساقا © هفك دوج هلاوما تاذخ ولف

 هنانسح نم ءاطعالا هل زاحو *. كلامة.سق رمعلايف زي ملولو

 هلالصو هموص يف مهكراشؤو « هبرب رفك ريغ نم اهب دال

 هراخ يف نافسإؤتونا ؟ ة!ادكح اضارافتعافرمشاو تلبأللا هدا هلآ ع 0س
 يلوي ناكو ىعازخلا . ىلع نب. كلام يف حاطنلا نب ركب ٌئادم ثك أ نأل .ًاطلغ هبسحأو
 هلعحو هل_.ةث نسحاف فلد د ينا ةافو دعب حاطنلا نب رأ مكب هيلا ردصو ناسارخ قيرط

 دئاصق ةدسعإ ركب هان رف ناولحم ةارمبلا هلق نأ ىلا .هعم_ ناكف قزرلا هل ىن 0 هدنج يف

 ةلئاو يفأ ن ء ىهاط نار أ ينثدح لاق يمت ىنادك هنوبعو هرعسد ررغ نه يش

 ناسصلاو ءا_تزلاو لاخرلا_ اواقوا اديدِش 1 ل ةارمثلا تاع لاق يسودسلا
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 الر ا ىلا هل لوقف ةئانإ لك يقلد بأ يئأي حاطتلا نب ركب ناك لاق يعبرلا نبا

 هءاع هتقفنل املا هيطعيو مهرد فنالا ةسمم هل صان اهنك يرحب "سلو عاب ا

 باج ىلا يلا نوشرالا هذه ينفتام فاد 3 هل. لاقذ كلذ لثم هل لاقف نينسلا ضعب ف

 لاقو هنع 5 بضغق ا

 تفاقخعا مظعأ هللا ىف ناف * فاتلا نم ىعزجم ال س

 0 1 هدا كفو ا ردح نيدلا ىف 1

 مهرد فال ةريثع هطعبف نامركب ىلا زر نب ةردق ينأي حاطنلا نب ركب ناكو.لاق

 قوسلا ىف .مزالم وهو.امو, ةرق هب 0 مهرد فلا هدنع مقي وهش كا ةلع يرجو
 هنع فرصناو هلع نضع كيطعا ام كنقكم ابأ كد < و هلللاقف نيدب هنويلاطل هنام رغو

 لوقي اشناو
 دايك قي كروزر نم كرف 1 [صاني ةكنال ' نكفا سأل

 دالتلا عم فيرطلا يدوادقو « ايد. ىلع تيأر نا بجعتا

 داصتقا يف لذاوعلا عمط اه © ارايم ايندلا نم يدب تلم

 داو ىلع ةاك زلا ا #* .لام“ ةاكز ترجو الو
 1ك لاق هبا نع قعيما ني دا اندسج لاق نهزألا ىإ نب ديزم ني دع (يرخا )
 ' لآ ىلا لخدب ناطنلا نب ركب نا هتدحف ليقع نب ةزامع .ءدنعو  ماكعأ ني لع دتع انوي
 اا هلا رق هقرامتستا اجا ام يدفتا دم ابان فلد وب| ىل؟ لاق. هت انإو- تاذ
 ناف تاه لاقف كمكحاو كيلا اذه قبرط ىف كنف اءّمملق نيب ريمالا اها كدشنا انا لاقو

 هدشناف انضر دمحم وبا كل دهش

 لظ تنأف فيصملان اك ناو سمش تنأف ءامشلا ناكاذا

 لسرلا كحاب قكيتلا «' الام“ تطعا اذا: ىردتامو

 ال0111 رع ءويياطعاف تصوت اذا اما لاق ةافاكم :تجاوو ءاشام هللاو نحا هلا تلقف

 فاد وبا اب هجو ىلا تقيس دق افلا نيرمشعب انا اذاف ىلزن» يلا تفرصناو هيلا تلم مهرد

 ةصقلا هذه نم بيرق يف انا تلق دقف ماشه نب ىلعل ةرامع لاقف لاق

 مطاوأانينسلا لثم مهلاومال * مهفك | نا ريغمهف بيع الو

 .مهاردلازونك اريخاوثرواناو# مهنب. نونرويال مهاو
 نب . لقعم ناك لاق ةبون وبا ينثدح اق دعس يبا ن , هللأ دع انثدح لاق ىلا قرخأ 2

 يف : ةيداح ثدحا دق لازيال ناكف اكولمص اكتاف ركب ناكو حاطنلا نب ع ًاعدص يسع

 لالا لفش تاق هماع و لثنم ةنود موقيف هب مهيف ةيانج ىنج دام ىلا لمع

 هلوش هيرب حاطتلانب |

 ملح نيع يزرا اهف هنيع تار #*. هنا لاق نء ضعب هنع ثدحو



 (ا١هه )
 1 تقل ل لدم ا لاا لا لل 5 ل تت 535 هت 1 ا نط طاح نا 3 ات فدل كا متعدد <<

 م ايف لاقو زذح
 عمست سنام كنم ينذأ عمسأ و «قداص ف رطلاو كنء يفرط بذكأ

 عزجي سيلرباص اولوقبالوكل * اهنينكست يتلا ضرالا نكسأملو
 عمطم كيفالو راصقاكنءالو « ةمحر كل الو يبت يدك الف
 عقوت| ام كيف اهم مظعاو .« اهلثم قلا ل كيف 0 تقل

 عنش هانداو ىزجم هرسياف * ةدايز كاو_ه يف ينيلاست الف

 حابصلا نب ىلع نع هبورهم نب مساقلا نب دم انئدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 حبسا 5 ىلع نم عسل م هال 0 1 0 ىأ نإ هيو هدب ال الاس ص ةنلظاو

 نم همرك او هفعأو ت عجشأ يندشنأ كوشن" ل كلاق كاف يرانا نسحلا وبأ ينثدح لاق

 دن نيثدحلا رمش

 لأسي سانلارئاسن مرقتش نمو # هماس 2 شعب انم رقتش نمو

 لعروس ترا دقعيسوىع * توا 3 0 اناو

 بذكدق هنكلو لاو نسحأ لاقق حاطنلا نب رك تاقف اذه لوق وي نم كيو ىل لاقذ
 ('ينرخأ ) لاق عي هفسن زج لك )اله هحدعو هعبو تفاذ ان( لات ةكلااع نإ

 انآ نأ: ينعلب لاق يركسكلا ندحلا وبأ قدح :لاق هيو روم نبا اننادح لاق ىلع نإ ندحلا
 امهئءطق هفلخ هل ًاقيفر سراف مهنم فدرأ دقو هلمع يف قيرطلا اومطق اداركأ قل تلد
 لخد ههجو نم مدق املف سرف ىلع نيسراف ةئمطب مظن هنأب سانلا ثدحتف اهذغنأف ًاعيج
 : هدشأ افحاطنلانب ركب هيلا

 كتدوضص
 ال_لح هارب الو ءاقللا موي © ةئمطب :نيسراف مظنيو اولاق

 اليم ا اضن اذا ل.ه # هنانق لوط نأ ولاويحتتال

 هيف ركب لاقف مهرد فال ا ةرشمب اضل وباسل ساق كل

 ردا يدناربااناك ربا ىلع © اهدوج ر ادهن أو ةحار هل

 رءعلا نم , ىلا ناك هزرابو # سر اقم-جىف هللا قاخنأواو
 ردقلاةليلء اهروش ياه كروب اك كك ةدلب لك ىف كك روب كفا |

 لئمشارسا نب بوتءا انثدح الاق نيسلا نب يدعو رامع نب هللا دمع نب اولا

 هيفو هب نيو اينارصأ امالغ قشعتي ينذللا حاطنلا نب ركب ناك لاق ةدئاز وب أ ينثدح لاق

 لوق»
 افرصنم نآرقلا نعىتتلا بلق * هللظ ليجالا سرد اذا نماي
 افلالا يتاككلا مال قلاعت 6م ينقناعت يون ىفكخار ينا

 هللا دبع نب نسحلا ينثدح لاق ياو ثدح 7 يرابثالا مماقلا نب دمحم (ينرخأ)
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 (ا١ه4)
 000 1 و ورجل يو ووو سو سا

 هلوق اهلوأ ىتلا هتدصق 0 حالمتلا
 0 يدعو * 0 دادغرب يناوذال ا آه

 كدنع كيذل تن ر امو ةعادشلاب كفن فو زثكتل كنا 4 لاق انام اهم أو

 لاقف لزعالا 3 نا ل نارك هان او نعال اهيأ هل لاقف كنف الو طق ار

 جرخو سرفلا انقارو نشا عمجا كلذ هوطعأف عاو مرد اه جرف هوطعا

 هناملغ 3 نكد ةعامج عي هذدؤئاف هعابض 7 نم لح كفلذ ىلال لام هّقاف ه4عحو ىلع

 حض نع ءانعأ نك 0 نس 0 هريخ لصتا الف ًاخسرف

 نحتاانال كل 'بنذ الف انيلإ رس هسا نتكو لالا هغاوسو نامأالاب هيلا بتك مث لئاو ينأ

 نسحللا 0 ) تام قد هعم 17 عجرف او كايإ انكير حت كالعف بتالس انك

 لاق ىصفخلا نإ نع ليعمسا نب نسحلا انثد_> لاق يسوم نب دم انثدح لاق ىلع نإ

 لاق هيدب نيب تلثم املف ءىربلا هيف باري تقو يف ديشرلا ىلا هحو.ديزم نب ديزي لاق

 لودي يذلا نفث لاق هفرعاام ةفالخلاب كمرك او كفرش يذلاو هل تاقف

 كنا ىنفرشو ينمرك أ ىذلاو لاق هفرعأ ام نيئمؤملا:ريمأي كفرشو كهرك.أ ىذلاوال تلق

 نظن وأ اذه ىلع كلمتحأ ينأ يتمياصب كاتفرشو يطاسب كتأطوأ ذإ ديزياب نظنأ هفرعتل

 كنناولخ يف كيلمل ينويع ناةللاوامنه "ى ىلع ني هنأ بح وأاهاصقنأو كرو»أ ىعارأال يفأ

 تفرصناف هب ينتأف ةعسرب ًاشي رق قلو هروط ادع ةعسر فاليخأ نم فاح اذه كدهاشمو

 ناك ام هتءاعأو هتوعدف يناحسأ دحأ ناكو حاطالا نب ركب وهيل ليقف رمشلا لئاق نع لأسأ

 ديشرلا مادام رهظن النا هنيصأو ناويدلا نم ها تطقساو مهرد ىناأي هل ترف د.ثرلا نم

 معا ىلاعت هللو هلازا يف تدزو همسا تقحل اف روظ تام ا.ءاف ديشرلا تام يت> رهظ اه ايح

 ناسغ وبا ينثدح لاق يولءلانب ىلعنب د. ىنثدح لاق عيكو فاخنب دمحم ( ينريخا )

 لاقي ةيراج ىنذحال تناكو نييفنْلا ضع لزنم يف ىنذلا حاطنلا نب ركب ترضح لاق ذامد

 حاطنلا نب ركب اهف لاقف ةنشمار اهل

 سجن تب يف مقت ملو # اهعضب مس 5 ١ ةيراج

 سانلا ىلع سانلا دسقمأب *# دلع ع 0 تا

 1 روج 217097 37 م م 2 ير ج2 ١ سمح جس
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 0 ابه.وازو تايبأألا هزه يئآف.هنلا و

 ووشلو عر ا تيه اراض « اترك نيينوم دش لل در

 زيصب نيزحلا قوشلاي ذب يبزو © اممكل» ام ةجن يبرا تجي

 روكش ىلا يد يذل هل 5 ىنأ مسيو ل ام محربل

 ريقفل ىإ 5 جوحال # اعلا يده ناكل

 3 نب مهم انربسخا ناندع أ لاق لاق  ينيدملا و ارو ىنثدح لاق ىمع (.ينئدح )

 فرعتا:قدزرفلا هل او هنن وسو نارام كال 2 لع لضم قدزرفلا نأ تتاح

 تاولفلا تعنيو لبالا زاجعأ بكري ليقع يفب نم ًامالغ نإ 0 لاق كنم رغشأ 2

 هءاج نأ. ثيلي ف هباو# هباحاف قدزرأفلا هنع لاس ام ْلم٠ نع هلاسف 0 هءاح مث ديحيف

 ليقع ينب نم محا نم هل لاقي مالغ نكلو ال لاق. سانلا رعشأ تنأ ل لاقف ةمرلا وذ

 نم ظفحلام ضعب يندشنأف لاقف هلثم ىلع ردبال رعشلا نم ًايشحو لوش تاضوإلا نك

 هلوق دعا كلذ

 لمحتملا نعاظلاب اهدبع ىتم * لأسن رادلا ىلعي احوءىلءا>
 لخالابارئاا نالو> ُخ را « تقفصءادبق وفا ودحاعو ت>مذ

 اذه لسا الوق لوش ا را لاقمأ اهر 30 ىلع ل

 كس وص

 مست. سيلام كن« . ينذأممسأو * يرأاملك يفكنعوض بذكأ

 عمطمك ف الو راصقاكن ءالو #* ةمحر كلالو لس يدك اللف

 عقوتأ ام كيف اه مظعأو * اهلث ٠ قلأ م كبف ًارومأ تيقل

 عنقي هاندأو ىزجي را * ةدايز كاوه يف لاس الف

 هللاو يماشهلا نع يظسولاب ل وأ ليقن نرخ نب. نيسحلل ءانفلاو حاطنلا نب ركل رعسشلا

 رعأ ىللعت

 .مد هبسنو حاطنلا نب ركب رابخأ

 هنا هريغ بيبش نب . , هللا ها 400000

 لئاونب ركب مرق لحت يدحف © 0 موقلا دات نا

 » لئاو نب ركب مرق مل يدحف * لاق لب اولاقو 3 1 مز ند كلذ ككاو

 ىارلغلا بيصل اكواعس 2 نب 5 ناكو ناوخأ ميل نإ ةفينحو محل نب لو

 الطب ًاعاحش ناكو 0 ًاقؤر هل لمحو دا نم كلذ ونا هلدحف كلذ نع ءرصقأ م 6

 مادقالاو ةعاجيشلاب هتنسفتلا فصلا ”زيثكه بف-كرضتلاو معلا ندح اسعام ليرات



 )؟ة١ا(

 لاقمن اماع فقوف اهجوز اهب لخد نا دعب اماع رف محازه نم اهلا برقأ

 اناوروت اعأ الاء تلولل نم ٠ .ةيرش :ن. .امأ ييتقشرلا

 الامو لها تيطعأناو 'يشب * ىل نالذب امأ يع يتةشايو

 فرصتاو هنعالاف هثودليحدق ىمأ اذهو هيلاليبس الام لأست ناب مع نباي ىلع ززعأ هلتلاقف

 نب ةرامع انثد> لاق يوحالا ديزب نب دمع انثدح لاق شفخالا ناماس نب ع

 ا ركل ركن سه له هر رع ألا رز ناوزرمنب كلكاذبغ لاق ينأ ىل لاقلاق ليقع

 ليقع ىنب دالب نم تاضورلا لس امالغ نأالا كلذ نيا لاق كريغ رعش نه'يث كرعش

 نوكي نا بحا تنكهلثه لوي نادحا ردقيال رعشلا نمايشو> لوق. ىليقعلا محازم هللاقي |

 يم ينثدح لاق ديرد نب ندحلا نع 1 يرعش ضءبب ةضياقم هرعش ضع يل

 باُعف لل اهل لاشي هموق ن 5 ةًأسعا يوع ىلوةعلا م حاز٠ ناكلاق هيبأ َّك ءماشه نب سايعلا نع

 كلذ يف لاقف ت>وز دقو داع مث هدالب نم ةبيغ

 رود ءاضفلا ضرالاىب تلظف #* تجحوزت دقن اس يغلارهظب ىنانا

 ريطي كاذ دنع ينانح داكو # ارضاح ناكدقو ياتايازدقو

 0 عومدلاب ين-يعو قالت # انني سيل ناتنقيا دقو تلقف

 ريسشب قالطلاب ينناي لهذ #* تجوز ني> بابحالاةعرسأيا

 ريثك لوقا نأ الا سانلا نم * لئاسل ىلا بح صحم تساو

 تبيض
 ريشعى اوه نم ارط سانالو # مهسا ةعسأ باقلا داوس يف اه

 يتلا يه ىلبقملا محازم اهاوهي يتلا هذه ىلإ نا معزي نم سانلا نمو يلكلا نبا لاق
 للا نيحلا اذه عرش ىريخأ دقو مخ يف اعاتجا ايناو نونحملا اهآوبم ,ناك
 ناح لاق يلكلا نبا نع حابصلا نب ىلع نع 00 ديع انثد> لاق 5

 11 ةدحتو رزاوم تاب ليل اهل. لاق ريعق نم ةأرم | يوهي ىلبقملا ةرم نب محازم
 نيرواحتم اوناكو ١ مع اهلها هاهنف هب يللا يراوح يدعو اهنا عاش يتح ةد٠

 تاللفغلا تاقوأ يف ا || تافّتي ناكف هيلع اودتشاو هوهذ هموق نه خابشالا "7 ةوكشو

 ثيع اهرمضأ دسق كالت ريغ ةيحان مهل عبر يف ريشق ونب تعا مث ناك اشتيو ناندحتإف
 لك عم مالسلاب اهيلا لسريو دراو لك اهنع لاسي ناكنف اهقاتشاو اهريخ هياع دعبف اهبصخاو
 اليوطمجوفتجوزو تبطخاهن اريخافاهنع هلاسف اههوق نم بك ار امو. هيلع هدر يت> رداص
 لاقو اك ب شهجا مث

 رود ءاضفلا ضرالا ىب ت تلظف # تدوزت دق نأ سنغلا رهلظب ينانأ

 دامح نع صهزالا. نانبا م حازا ةديصقلا هذه يندشنأ دقو ةيضاملا تالا ضد

 11 30 2700095هقم ومسبح جسوم ا تب هس ج77 جس م ص جا
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 | مهلعف نم احاز» كلذ غاب بئاغ ذئءوب وهو قةحب ملو اهرك ذ ناك اهءوق ن٠ ارسو» الحر

 يظحت ظحلا نم فيفطو اهزو< ىعابأ لضفل يريغ ىلع راتختو يمحر عطقتأ معايدمعل لاقف

 ايناح عنمأو افكدوجأو اناسل هنمحصفأو هديرتيذلا اهطاخ نمكيلا ب ارق. قا تملع دقو

 كلاه نعأ نك و. اذهب اهمأ للعأ اعاو ةرئاط كيلا اهناف كيلعال هل لاذ هر كلا نع عار

 بغرف اهىمأ اوركذف اهبطاخلالجرلا داعو بئاغ محازمو اولحترا مث ةده اوماقأو هب قثوف

 لوي اشنأف احاز» كلذ غابف اهايادوحكتأف اهف

 املا مزال ماا يسن 8 ساو سرد ل
 اهايز مث فالالا ةيراق. #« اهعمد رفك | نافجالا ةيقسع

 طا نيملا ةربع يلح رثبلا يمج « يلا سن وتنأس أ لااهاهن الف
 اطارتحا كنف سفنلاىعيواناوس .# ةيرغ رادلا كب طحشتنا لئلابأ

 اهلالملا صيدقلا بيج ىلع عيرس © امتددر دق ةريع نم ك مث مكف

 اهايتحا انيلا ىلإ نم بره * اهاملعت ةليح نه 0

 اطالظناد ير ع ينتدع * هكارا نيشخالا لعاب

 اههلاني وا ينتحلا هينتمي ينح * اهناتح عاطتست قل اهعزت:يفو

 اهااحرا ناح ني> يبل حوزو * اهب ترفظ ةحبم يلدا اياه

 اهلام فاست ماوقا حرلا اب * يغتباو زدبلا سيح اهوسيحدقف

 اهلامث اهتعنعز فيص ةمامغ « اولى نيذلا بكرلا عم ناو

 لجر نيبو ىليقعلا حازم نيب عقو يبا ىعالا نان كد لاو

 م ةحش محازم هح.شق أهيم دعل ااراضتو امتاشتف لاملا يف ال 11- يفإ ند

 ْ ف 0 نه بره مث اليوط اسبح سب محاز. ىلع ةد_ج وثب تدعتساف

 انامآ ساغم هل لاَس محازا مع نبا هلاشف هريسغ ىلوو يللاولا كلذ لزعو ةدم هموق يف

 برهف ناطلسلا نم ةلسح اهظو حاز رفف هم نامالاو ساغم هءاخو هل ةلتكفا محازل
 كالذ يف لاقو

 ايداؤف. ريمالا ساطرق عزفاف * نسلغم ريمالا نئاطرقب ىنانأ
 ايعاد كريم نم ىلالو ىلا * الدم كبابح سعال هلب تاقف

 انه م اهيدل لاجاو يوز>و # اهناكم اصقربقلا لاب> تسلا

 0 « هباب دعتال يبونذ فاخأ

 ايقاسو يفك ءامم يف طروت * ام دعب سمالا ةبقع ميرتسأ الو

 ا ع قدا نب دامح اننثد> لاق ةظدحح 0 ديز» ندع( نرخ

 ناك السحر تدحوزتف ةيماهل لاقي هموق نم ءارع ىو ىل_يقعلا م>ازم ناك لاق

 1 تسلل ا ا ا ل ا وصلا ات 2 ١ 1 ل 200715 7 1 1 نت طل 008-1. 27: نك 176000073507251: :101030007-72:51 لتكن 5013:7535 ط تانج
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 لوارتسلاو نك لهو كلوت « دلو كضصع ما مجري
 هيفو يعاشولا لاق يعاشولا نع رصنبلاب لمر حصان نب ةاقا ءانغلاو ىليقعلا محازمل رعشلا

 لمر ملا ىحي نب دمحال

 مد هبساو مارس رات 00

 بمك نب ليقع نب ىماع نب داينو> نب ملعالا نإ فرسم نب ثرحلا نب ورم نب محازم وه
 نب ورمع نب محازم ليقو نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب صماع نب ةعيبر نا
 دال ضال[ بست لعام ىودب باودلا ىلا برق :يدنعلوقلا انهو فرصمن. :ثرحلا

 ( ىرب>أ ) همدو هظرقيو هفصإ ريرج ناكو قدزرفلاو ريرج نمز يف ناك ز جرو ديصق
 لاقلاق ىلصوملا قحسا نع يديزنلا د نب لضفلا ىنثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دهم

 ناك اميلا تسب نك !نآ كك ب اج قوش نرش نك لق قن ةراعا

 ىلقعلا حازم لوق نم

 لس تئمام نا قامالا ىعو. * يوولا فرس سنمناك امىلعتدداو

 لوا شيلا نه ينمي لهو تلون # ةذلو نيذم مايا عج رت *

 ريرج لوق هلثهو هئوط يوهلا فرس قحسا لاق لضفملا لاق

 ةفارسا الو مئاطع يفام #* ةيئاع اًهودنحت ةده اوطعأ

 قحسا لاقدو+لا يف طسوتلاو داصتقالاب مهفصو هنا الا عئانصلا عضاوم نوئط#ال مهنا دارا

 كدغوا كتيلط كلذ دعب هلت اةئددحا لفهيق هتلاطق دحسملا نم اعضوم يبا عالا دايز يندعوو

 كن ًأطخايا كتفرس هللاو كانه لاقف اذكو اذك عضوم يف تاقف ينتبلط نبا لاقف كدجا يلف
 ىليقعلا محار هيبا نع دامح يندشنا لاق ىهزالا يبا نب ديزم نب دم ( ينربخا ) ملعا هللاو

 اهتسحتسيو اهديجم ناكو لاق
 مومس تايناغلا هج مل ىمح * ةيعدبملا نم يلقيف ءارفدل
 مقم وهو ىلا توب تنايف * اهب ينا مثيلا تدب لح اهب

 مولا نيعزالا ياف 0 تالوف مهيأ نم مهراد تكب

 مف هوجش ىكبي رخا ما * يوملاونزألان م بياريعتسما

 مظك وهف بلا تابضه الس * امدعب ءارفص بح نم هئمضت

 مقسوهو شاعام ششعيوأ تمي # هدأوف نوبح ضم. نمو
 2 موحم وهف قيرلا تاللب نعو * برشمدرب نع ديذداصن ارح

 دحم انربخأ لاق ىركسلا دهس وبا انئثدح لاق ششفخالا ناماس نب ىلع ( يثربخا )

 انباحاو يناسكلا بحاص وهو ٍبيبح نبا لاق ىليقعلا ايدلا ىلا نع بيبح نبا
 اب اورظتناو هلام ةلقو هقالمال اهمنف ةيند هل مع ةنبا بطخ ىلبقعلا م>ازم ناك لاق

 1 ل 7 رس ل م م مرو رسم ع يس وج دس مب يييييسمي جل
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 دبع نإ ىباطملا دصق بيهو نب دمحم نأ انلهأ ينثدح لاق ضار .آلا | دمع نب مشاه ( ينربخأ )

 هل دقرلا رثك ناكو اننح اعد ص هل ناكو لصوملا ىلو دقو يبأ مع يعاز را كلام نب هللا

 هيف هلوق ل ع هاد ىلع باوذلاو

 كس وص
 لقعت ال نيا 00

 تافااغاا رو> يدعأ

 اهيفالت نيع ةرظنو

 بيلا ه>و نيب ةّئسقم

 يوللا تاررع ىلع مذأ

 قارفلا دعب كؤانع ا و

«2 

 نوبعلا هكف امد يدقأ

 0 ك كماهس لكف

 ليحتسملا لزتلا ىلع مالس

 تواعطلا راض علا
 ترغم ىلا اقرش لالا

 بررالا لامسي ال ث يح يوت
 دوعسلا هتلباق كلام يدل

 نامزلا تاوطس همايال

 تارهاملل كب كلام امس

 لدعي مك> ىوولا يف امأ ©

 لضخالا هل با.ثلا نادو *

 لودالا رظن 5 ارارض *

 لقغي تم بئرلا فرطو *

 لهذا الو قالا كلا +

 لأ ههوركم مح اذا * 5

 لجكي ال: زك ضار اد

 لثقم !َسقاوَم لكو' ©

 لزعلا قطنملا نض نإو *

 1 ا

 لصوملا هل تدم املق *

 لوألا نقالا فلؤي الو *

 #*  لفالا مالا هناحو *

* 

 نا

 لئوم ل ناح هماعنإو »

 لوطألا اب لل كد واو <
 لاسالاناهداسا هادم ه1 يدعو أب كف لد

 يف دازو هل نذأي رف فارصتالا يف هنذأتس -| مث ةدم هدنع ماقأو هتزئاج نسحأو هلد وف لاق

 هدشناف هيلا لد مث يرخ !ةهرب هدنع ماقأف ةلص هلددحو هتيار>و هتفايض

 داعم ريزلاو ا رعت ىلا © هلظو 0 ءيف ىلا له الأ

 دامو معان يدغمروسلا ىلا # هحفسف ىلصملا فانك ابىللهو

 داب نيدبرملا تاصرع الو «# ةين ةلبال ارم ىنسب الف ©

 ةميخ نك اوكلا ننال كلانه

 ةلئمطم

 هي اداء ملك يداهتالو #

 كابو عجدصم يهد لو ان يونلا ىتلا ال يدا

 نه اقروز هل ةقوأو معد فالآ ةرشنإ هل لعأ تدلل ءاا عازتلاو نطولا الإ تببأ هل لاقف

 انذار لصولا قرط

 لبق عئشام.نأ قامالا نع 4 :يريلا فرع نكن



 ادجو امتاكف ىليلا ابل

 امماح نيللط امنيح
 ةلسام "لكم كاوط انآ

 ىدرف ىوطاةقداصتنتك نا

«+ 

 م تن تفره ىهدا

 بيس ىناخو تف ا نا

 نيكل رحال

 اا ع لك ف
 هتنمل'ةتيغر انقلا انو

 0 هئلميح ءوض ناكف

 اتريد ع هناكو

* 

 وى

 د

# 

* 

 اودد وام لثم ة.>اآلا دعب

 !اودهع امنع هيحالا دب
 كدا للمراكز رف

 دارا يتلا ليد دلل
 دوقالو دنع ىلا ويدل ما

 «#* دي "ىظحي اع رلذ

 ددعلا جتني 6 دم لا 2

0 
 دصق هبوعك مذو اقلع

 دسا ةلوص ف هناكو

 ند اكو هلاك

 ىل نذأ نا نكلو مكحلاب ىلوأ نينمؤملا ريمأ لاقف مكتحا دم ينال لاقو نوماملا اهنسحتسأف

 لاقف ةصفح يلأ نب ناورم زئاوي هقحل, لاقف لس لاقف الف مكحلا اماف هل تااس ةلكملا يف

 تناكف تدعف مهرد فلان ترا لعل يطعيو هتديصق تايبا دعت ناب سعاو تدرا هللاو كاذ

 نوماملايف هلوىلاعت هللا همحر ( باتكلا اذه لوم لاق ) مهرد فلآ نيسمح اطعاف نيس

 اهوا ةديصق ىف نوماملا يف هلوق اهنودع نم ةردان ةفيرش عادم ةصاخ' لهس نب نسحلاو

 حفس مداك.> ديهشو * حضتم تفصن | نارذعلا

 * هع ادو نع كربوض تحضف

 ىلع وعلا تءاكت اذاو

 3 ققلاعم تدبأ اعو

 حاج لع لاا رع

 هبباسشلا ىلا> يفلاتحي

 هفشارمع ىنوثل لازام

 هةةءلخ ليالادرتسا قحح

 + راو طعاصملا ابو

 حضف قطاون نوف انا

 حضتفم رسلاف اهءاحتا

 حصن ليام هيف نسحلال

 حرفلا همبهذاو اعدب

 حرم هنا كؤاذدو حم

 حدقلاوقيربالا ىناعيو

 حضومهداوسلالخاشأو

 حد ني> ةفالخلاهحو

 كك امفلوَش ف

 حدملا كتافصب تايزنو. *# اهمساحايندلا كب ترمشن

 حبش ضراعكفةرطءازاب * هلكنعباغدقام ناكو

 حراالو سؤ الف للح * ةنداح لكف كسل داو



 و١ا(

 اهنا ل كك نا انلو ع حت اذ ىذِع نأ كل

 هلوق ثايتالا ده“ كوأو مرداو هارغش د نمادهو ( كاتكلا نو
 اقشع نع يرغتاهال * اقرالا يب تاكو دقف م

 اقلك دلل نبع اكيد ه2 ىدنح 0

 اهتنأ يلا ةنمأ وحام ه8 رق ناسدلظ تلك

 ارح ةؤاشخا ترعمار زها ينك نك كاذلن اذ
 * اقرغلا امانا 0 «© هتلقم عمدلا ق3

 اقرتسم فرطلا داعا ذا # هرظان تيقاع امنا *

 كمر مف رط داس نإ * فينا تع نام
 نذل لتس نانو م» حالو يد نا
 اقرتحاف ىلقلا داو- يف © ىوهديز كافك ت> دق

 دمح | ىلعبيهو نب دمم لخد لاق هبأ نع ىماشطا هللا دبع وبأ ينثدح لاق يمع ( ىنثدح )

 ةيامم ىف ةصهرف اضرب امد>و ادم ةقور اناملغ هيدي نيد ا هحدم دقو امون ماشه نبا

 لاقو هنمدما كحضف افرحأ قطنيال ادله قبو ىأر ام شهدف ةفاظنلاو لاكلاو نسحلا '
 لاقث دبر اع ملكت كحنو كلامهل

 1 0 ل تفصو # يذلا «نداس مانصأ كو ,دلو

 م ا و رف 2# همك 0 ذولأ مد للا انبو

 هح دع لاَقف هايا ه معاذ مم ادحاو راّخاف م ند رثخا هإ لاَقف ا

 مايإلا ةراكم را لعوب ه ءاوقالا لغات راكم تا
 مامغلالخ نم كلادب رق « *« هناك ا انلْعَو
 ماشه نب دمحا ةفيلخلا دعب * اهلك ةيرباا ىلع ريمالا نا

 نا نسما نب نسحلا نع هنع ا ىذلا هريذ يف ةمادق نب رفعح ( ينريخاو )

 اي_ضراغف امزح الخلد لرش نب نديللا دم وبا قلو نودأملا مدق الو لق ٠2 1١
 لاقو بيهو نبا ؛

 نءزلا ةدقعلا لح هلل دملاف * نثملاو ءامعنلا تدرج مويلا
 ند 0 نتا ال سائل * 0 0 تروط امون

 نيب فقو املق 2 ل 0 هلاصياب 5 0 هنأ رظأ 2 ا بلطو نينمؤمل ِ لا

 هلوقمدشت أ داشنالا يف هل 1 هندي

 ك0 ع الف ارثد # دمالا اءملع لاط ناللط
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 انثددح لاق قارولا نيسحلا نب يدع ( ىتةدح ) ينتكحضا قح 0 ين ما الو

 ل ةدع همزلف نوره نب ديزب ساحم ىلا ددرتي: بهو نب دمحم ناك لاق نافه ونا

 بيهو نبأ

 نوره نباو ىلامو موي لكيف © هملادا نوره نب ديزي يا
 يل انامدنو اةصقؤ احار « هدهشا نيد ديزمب يل تياف

 نوف اموقيدنز نيب يدهلانع * موعمأسم تءصةيصعىلاودغا

 ينوحالا نيت. اك © قحأ ال يأ سعال يفا
 نيك الاب ىوعطق هلضفو «ندحابايركذنم نوعيطتسول

 نيعالملا مغر ىلع تامملا ق> # ادبا هل ىلضش كرئا تسلو

 دغ نم ناك احماف يرصا كل نيبا دغ ىف يل لاقف كفلاخم وا كقفاونتق ك.هذم انقرعت نا

 هيلا كك

 اكد نا ب دق لئاسلا اها

 *# اياعهيدايأب »| رع هللا د_حا

 اي> مد هريغ »+ هلاال نأ 3

 اسو الوسر قا# دصلاب دقمعا ىلعو

 ايصولا تيلاوو ه # ابرق دولا تنمو

 ايش كي ل حرام يد ' ينآناو
 ايدب يمالا اودع © عاما ريغ ىلع نا

 اسيماو ايدعو #*. ام موقلا تفقوف

 ايلع تيلون كل و ماتش ريغ

 ىلعنب لبعد نأ بيهو نب دمع غاب لاق مجنملا بحي نب ىلع انثدحلاق ةظحج ( ىنثدح )

 ىلوق نيا لاق
 يي شا رب بيشملا كحذ # لدحر نم لس يحتال

 ىلوق نبيا لاق ماع ابا نآو
 لوالا بحال الا يملا ام * يىوبلانه تئثثرح كداؤفسلق

 ىلوق "نبا اناو: سهو نب ددحم لاقف
 نا ام

 211010101011 ل للعلا

 اقمر نهيف رطيداعينأ 2 ياك تع
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 هبجش تاعفد هباب ىلاو هيلا ددرتو ماشه نب ىلع حدم دق ىعاشلا ىريما نب بيهو نب دمم

 هيلا كف ل ناكو هفرط هيلا عفري 1 رط يف هل ضرعف اموب هيقلو

 ليقف بدالا 'ئىسلا ليقثلا اذه 7 يش 3 لاقو | امر > هيلا تاصو املق اهذ هساعب ةعقر

 لج هللا ينخيسو ههاجي لصوتلا تدرآ اعاو هلام تدراام هللاو لاقو اضغم ا كلذ هل

 هوحيي لاقو هلءف نمذال هللاو اما هنع نعو

 مخيلا ىذواش نع امزممدصف « مدحلا ةفخ ىلع دوي ترزا

 محعلاىفكالمالادلو نمناكوا * ةمركمتي قوس نمناك ول

 مرحلا ىلا الالهإ نوياملا بك #* رلاو ,أ حاب لدأهلوأ ناكو أ

 مص ىلعالا افكاع يرئالف « ةطلآ مانصالا ذم ىمانأ
 مدعلا ةفيخ اهعرب 5 عئابط «* ,لط 0 لعف ىلع هتءحشل

 مدي هندإق ذم كفيس دنيمل © ملاونلا لذب نم كافك دنس

 مدلاو ديلا ارداغ اهمايا # العفق ةنتف هتعفر اسما تنك

 مدقلاو باسحالابسانلاس ترو *  اهبايغ انع تفشكنا اذا تح

 مشلاو قالخالا ةلذن ةعييط * امم كددراو قاختلا تام

 تنل ةيملا كيدح نيدلادكا# دال اسارال 56 نم كاذك

 مقنلايذبوهرملاالو لل زا يطعم# الو تايدلا لا. سيل تاره

 هد طالع ىلع مدن ماشه نب ىلع تغلب امل تايب .الا هذه نا مئاه ىنب ا دش لاق

 لياخلا ع ليقأ م مانلا هقل قاخ رش هلاف جاجللا هللا نما لاقو اط عز>و

 رك أ هلم حتوم اأو الا حلا لع هس رع رت م هللا لاقف ماشه نبا

 : بيهو نبأ لوق
 مدي هندلق ذم كفيسدني مل * كلاود كدب نم كافكدنن+

 ىبا عالا نبأ عمسنم ىنن دح لاقن وره نب نوءرم ىادح لاقىلوصلا ى < نب دع (ينادح)

 اهو نإ ديحل وو ا هلاق تد يغأ لوش

 مدبب هب دإ) ذم كفيس دني مل #* 6 لاوالا لذ : 0 كافك دنت مل

 ىتثدح لاق ىرصيلا قوزرم نب دم ينثدح لاق نابزرملا نب ئفاخ نب دم ( 1 (

 ترتشاف تءاح دق ءا3وس ةلططارعأ اذاف راطعا ىلإ ةرضللا يلع كاف سهر |

 ىلا تتفتلا ءاسفتخلالا 0 و اهنا هرتشإ اهددحم هلآ تلعف انوا را

 ةاصخل تدق. ناو ةانقف تماق ناةادئخ ةاهه نكلو لاو ال تلاق مث ةكحاض
 مث توتفلاب نونا اقاللا كناسنك ال :كيسع' اغالاعاو تدك الكم ١ تشم ْنأو
 لو واتت كل

 هطلشن يت> ليللاب اهبركي * هطرشض» ةاتفال توتفلا نا

 أ دهن صول مح تو همم دل 11ج جموع 2 دج صم هج ع 2 ب ست ع مس ص 2 حل ومص عع ص جمب دمع جسم هم سس وص صج

 ( ربتع مراسلا كا كنالا د 15
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 00 خا رطم اغا نانا ند ا مدق 1 ىريخلا بيو 0 دع ناك لاق

 تا مشتاو راومألا تادهتاملف ريسلا ىظحيف مهدفرتسيو حدللاب دا وقل زيكا كلا ظاسماو

 نمو هدوم يوذو هةداخو هله 3 همم امو لهس نب 000 وأ لفل ةقساوتساَو

 لوقلاهيلا ىهتنااءلف ءارعشلا ص السواق 2 ىنأب بهو 0 دهم هيلا لسوف سا ند برش

 امهاوأ يت َوأأ هيديصق هدشناف هل نذاف دافنالا ىف نذاتسا

 رظاوتلان_ماموتكع تحابو © رعارسسلا امتوط رارسأ علادو
 ران نيرارلا بضل ةعْول انش م“ هتحمو 'ريجصلا .يلع اهل تكلم

 رئاودلا ىلع ين-مت اب اريغ يوبلاقترفف ءارسلا يبذقت ملا
 ران يهدلا نه فرط قؤلكيو * هنا وفنعيفمايالا يناسشت

 سهاظتملا احلا ثيح ىنملا ىلاوع * ت.؛نيحالملاينابلا نسحلا ىلا

 رئاوعلا دودلا اوكت هئادعاب * ىذلالجالاوطو ملا لمالا يلا

 رئاد ضورلاو رطقلاءاقمموب * هفك مراكملا نيع تءنا نمو

 رباثملا بايشلا رضع هب تطاو *# هتاوفنع يف كلملا جان بصعت

 رساح فرطلاو فرطلاهنعر دصيو# هنايع لبق ماهوالا هفطعت

 رداوالا يعرتو ىنسحلا ل كتستو# ينملاكردتستو يمننلا يدتجم هب

 # رواحال هناالا كتودب * انذؤم كلاوت ىعاد انب باها

 الا لل را اوم كلاش, © دلتاو انما هداف ورص تدب

 # رباخ ىمالاب هللاو اهمئاعد © تهودق ةفالخلا هللا يار املو

 راس تداولا نود اهل ثناف * ,ةطحم انهلع اناكرأ كب يب

 رفاوحلا هئاشنا ءامس فقسو * ةنج غياوسلل هيف نعراو #

 اهل ةنطاك راصف اهشغ دقام راغلا نم عوردلا ىلع نأ ينعي

 « رئاثو ريطتسم ايانملا عقلو * منا ةنسالا هيف كلفاهبل *

 * رداوغلايانملا امحابتساف هب * ادماجه»ىف توملاءاضق تزدا

 رذاوش هيف ءاسابلاو ىمعني « ادساوق تاثلاكلاتاظحالا كل

 رخافملا كيلا الا تبدتنا مل * ارخاف كسفنب الا نكت ملولو

 واو تلمحاو هللاو تندحا لاقو ضرالا يللا هريرس نع لزن ىتح دم وبا برطف لاق

 فال! ةسدخي هلآ ماو لوقلا ىلا ت>تحا امل اذه ريغ كرهد ىقاب يف لوقت الو طق لقت مل

 تام نا ىلا كلذ دعبو هتيالو مايا هتنن> يف لزب / هسفن ىلا هعطتقاو ترضحاف رانيد

 ناك لاق نوره 5 وديه ينادح لاق ةلظد> رفعح نب دق ) ىنادح ( هريغل يدصتام
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 سايلاعمحاجعالا بابسأ ركرأو # بداركا اذملا نإ اف

 0 0 0 هدنَع ند 0 هياع 1ك أو نب ملص نب ىلع ( يد ) لمؤأ ت

 لقعمهوخا هل لاق فرصن ا اءاف اد> 0 ىعاشلا بيهو نب دمت هيلع لذ دف ىسع نبا

 لئاقلا وهو هقحتس الوا كلذب قرقطهنا ي ىخا اب ىلب لاقف ناطاسلا نه

 قطان ده م عم ل نم انإ قاعي 3 ىلع لدبي

 + قءاو 0 انإ هل. ديعانأ كلام ىلو

 قاع هيود يل صض رعت # هللصو ىلا توحسام اذا

 دعس ىف نب هللا دبع 5 د لاق يم 6 ) ينادح ( ةظحطل 1 يرو.نط لعءر تايبالا هده ْق

 ينادح لاق

 م هسامأ| يد ءلاداعوهرا رق أ دعت ةمالأس 1 ع نه هيلا لذخدو اق نم جه الم همته بيهو طر دع

 هيقل 0 ند كلام نب هللا دبع نب نتاطملا مدق الل لاق كالام 0 هللا دمع نإ دع

 امفلوش اع ا . 4 ليم هلي وطقدي ىف هدشن َّ

 3 1و: ك لع اقافشا زهظأو
 متنا تبحا يف ئدنلا ناو

 * اناغهللا كل ىعدتسا تلزاامو

 قاع ترغااف دوال رعاو
 مدقمو دولاب ءاقل مو اهي دات طلاط رك نامل

 مهدأ نيقاورلا دود_غ لكل ىراطاخ كحدع يني>اني لظو

 3 هدقفل عشذ اذ جحلا هاوطاولاقو

 # ماكتتي هلا ول بلطع * مزءزو مطحخلامذ نم رخفيس

 نإ

 نب

*« 

 مرا لهتسي تح شيعالو *
+« 

+ 

*« 

 هلك نانا الازم لخ # هيكدوللا ني د( 0
 مظنتو لا تناك ة عارذلا هم ةحب كك ,فانك | ىلا تدعأ
 مه هرج تييلااط تلخذاةعاز> * افصلا ىلا نوحملا رامس ىلايل

 م وحح واه ٌؤاحطل تقةطنولو

 |ه5كدح ارسل تل اذا

 هقا> ءدب ىلا قول در ولو

 نكرلا ك

 مزمزونامزاماو يد
 يحن و ةيماس ةأ يف نسفانت

 7 نسي امس تنك !ذا

 لسه
 ا

 بياع لح هتكد دقو

 هللاو هلو هب مدق ام فر ُّط ند 1 ا ةنس ةلد هلصوق لاق اك

 هلهاو هببا نع ءاحر 3 نة 28 نسكلا ين'دح لاق ةسانق نب رفح 0 (



 0 نك ١ الا
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 عمت ك ثع جاهم ل 3 »* 0 3 0 | هللا ه 4في 0

 عفت س ما تاولصلاب س راق # امصتمم هللا نيمأب 0 : ن

 عسنبف هان 0 ساق وأ انذإ هل اذ فان رتل لكان

 تاق 5 ع لاق هلم لوي ند انف لاَقف بهو نب رم ماَقَق فرصتلف الإو لح ديلف

 لاقف

 نوقلاو وجيم اواؤاجملا وعم ان مامحمب اندلا قرمثت ةيالاع

 رك ذلاةماصمصلاو ثيالاوثيغلا *“ ةيئا' لك يف هليعافأ 9

 ىن دح لاق كيهاس يفأ نت هللا دبع انثادح لاق ره (قرحا )هاج 0 هلاخ داب هاف

 00 ل لاق اش !| يرهو نب دمت قيندح لاق ىموم نب ناوزم نب دمحم نب دمع

 وزملا كاهاس أو لع ع انباحأ هد ك1 شاهق تاق كاحضلا ىلأ نب ءاحر نإ

 7 1 8 يلا قلا رادشالا نم يرمملاذه اولاقو رعشلا' اونسحتساف يفاطلا مامت اأو
 نوشلا هندشتافق ىل 0 ىلاكع ا هرخأ نادمه ىلا ترص اءاف ل ايلا 5 ا 3

 ب هئم نسح < داق

 ساساياسدراردّت-اىلعاريصو »* سايلاب فمك نك امراحا

 سانا ىلا هاح وال نأ و اهراس ها هلوكو ندم 1 نايرح

 سايلا عم حاجحنلا باب ثاركأو ل يذارك -حادقلا نا انيراجأ
 ١ ةزئاجوأ ةءاخ وا نالمحي الا فرصنأ م هيلات اصو 0 َةأف َجفاضاب هيحاح صأق '

 ةباللثلا يدشن 0 عادوال امو دعاف جاع اندنع ةاعشلا نأ دما ىل لاقق 0 فرصا يَ

 هندشنأ املق هلك نمشلا تءوف دقف تايالا |
 سايلا عم جاجتلا بايسأ رثكأو « بذاوك حادقلا نا انتراجأ

 نينا 00 21 مهرد ل تن 1 هوطعاف ةديصقلا تاس اودع لاق ِ تقدص لاق ْ

 ىلوق ةئسحتتاو 2 مف ناكو مهرد دل ناع.سو نينماب ل صا 35 ناع.سو ا

 هو هشلسو 0

 لدعي مح ي وول ف امأ * 6 نيا ءامد

 لالا هل باتعلا نادو نإ تايناسغلا رو > قادعأ

 كوالا نافل اه: انارع < .ايهالت نبع" .ةرظنو

 ةراقرق لح ارسا نب بوقعا نع رخل انبع د 'ناتسعلا نن هللا دع نإ 1 ) ينمدحو 2

 هيف دازو هلق ىذلا 'لثم ركذف بهو نب نوع 0 يسوم نإ ناو نإ د 53 دمحم نع

 يندم: دي زير لف

 07 ا

 انكي ع للا
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 ميدق ءاد اذف موللا عدف * يوهلا نس نم لوأ نكأ +
 ف تدبر تاكو ينادح لاق يببرلا ركب ونا ( ينادح ) يلع سولاب جزه هللا ديعل ءاتغلا

 روهشوا ةءحموي يف الا ادبا حو.صلا قرافي ال هللا ددع ناك ت لاق سايعلا نب هللا دبع اهم راد

 حبطادقواموي هركذأف ءاننلا اهماعواهابر دقةناليهاط لاقي ةفيصوهلتناكو جحاذاو ناضمر
 هلوا انوص ةيبصلا ىلع ىتاي وهو دع هدب يف حدقلاو ةسااح هرحح> يف اناو

 يدان حاصلا هب ذا * !داؤفلانيبلا 3

 5 ىلعو ةسم ىنن ل ل د همغل اهو ان .أا 2 عيمج يموبو هددر 2

 ا ال ةناله يبرغت ام يناتجوأ دق تلقو تكف 0 يح ير يدب ال وهو يرخأ

 0 0 1 بهوف ىلوق 0 -او ىت كا 3 كك ان ينبربغتو توصلا |

 هب احرف كضضأو اه اهلا 0 ا 3 ىلا هب ياقو كلذ حر ذ يأ اق اددد ريناند

 اة وص
 يدان حئاصلا هب ذا * اداؤفلا نايل عدص

 يدارقا ورام ذا نوع مب ودع (تاسالاب 1
 اوك فاو * ادالن ضع ينأف

 اداع يهدلا ناثد_> #* اهان تاق املاح

 ورم نع يطسولاب جزه هللا ديبعل ءانغلاو رعشلا
 ٠ م

 رءقلاو قحسا 0 وا>ضلا سمش مجيب امندلا قرمشت ةبالث

 ا الاو ثرغلا ه6 ةنان لك يف هلءانأ ىحي
 ا ا ل دمك رعشلا

 م7 سهو نإ دع رابخا هجم

 ةرصيلا نم ةلصاوتن ءايعلاةلو دلا ءارعش نم د ادغب لهأ نه سعاش ةيداص ياخ نك هو نب دمت

 فاخ نبد# (انربخأ) اني اشتمواعأ| هناطنا فصاوا,ق وشد و امف اهركذي 2 5 راعشأ هلو

 لاق رع نأ ن ء ىلعالا دبع نب نيسلا نب ىلع 1ع ينربخأو لحم 3 معز لاق عيكو

 لوب نيئمؤملا ريما ل كابا كلملا ل م نب ردع مهلا ثق مدتعملا باب ىلع 0 رعشلا عمتجا
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 | لخد لاقميدنلا ةناقهد نبأ ين نأ دح لاق ىم# ( ينثدح ) توصلا اذه ىلعالاهلك انموي انيرشامو

 هدشنأف نايعش ر 2 يف ل رك وتلا نأ ساس ءلا نب هللا دع ا

 ١ ل قاللع 3 2 0 5 - 8 ايصلارهش لبق نمىنايقساو# ماد

 مامالل ة_عاط انكر 5 ىناصتلا مايسلا يف هللا مرح

 مالسالا عْئارش ايحاو نه يدلاهب رانتسافلدعلا رهظ

 هذهيف هللا دبع هانغو حيططاف كلذب ىف 1 ءانلطا مو ميدنلا ورضحأف مامطلاب لك وتلا سصعأف

 دهم نب ديزي انثدح لاق ىلع نب نسحلا ) ري ) مهرد فال هر هلا تانالا

 ا 2ك لبق ندا قكردقو ىازاو هرمسبامقم تنك لاق سايعلا نبهللا دبع ينثدح لاق يلوا

 لكوتملا يف تاقف برو

 هريخلا هيفف هللا ىشقام * .هربكلاب ارحس ىتانقسا

 هرمع انيف هللا لاطأو * يضترملامامالاةللامرك أ
 ةردك نضر هلا د6« !دكفهع تدمع أ نك انا

 هرحفلا انافك وماعفلا « انل هاقباو هللا هرس

 ءالؤو نم هلا عفو قحب نإ هللا ديرعل لاق ءامرغلا نم ارتتسم تنكو هيلا تايبالاب تدعبو

 م تذخأ ام ركأ مه ينبكر دق نيذلا نونيملا تلقف مه رش هللا تيفكتسا نيذلا ةرحفلا

 لضفلا 0 سؤر مط بستحي نأو ينيد يضق, نأهللا ديبع رمأف ابرلب نيدلا ن
 نعؤ ينع طقسو هلام ا الا ادع اانحا يذق. ال ىح ىأر ا يف كلذب 0 ا

 ينثدح لاق يلوصلا ( ى (ةدح ) امس هذه ايبا تناك ةلتكاا ةناع ءاهو حابرالا ن و

 ةمدقيف ّء نم رمس سابعلا نب هللادنع ضرم لاق ىنا ينثدح لاق ديل كح نوع |

 وت وك ناك نم هع ردات اهلا اهممدق |

 ينام ممرايز نعىتادع ضيرم © 7 نيرنالاب نا لق الأ

 يناصو او يمقس لوط نم مهل شاحو 7 ممرزل يبيذلا ضع مب ولذ

 ياّعا رخات نا يدنع لواطت * يتلع ةباحس ىنع تءشق ناو

 دعس يف | نب هللاديع ىنثدح لاق ىمع ( ىنري>ا ) ارذّءءادئاع هءاحالاهناوذا نمذحا ىف ااشلاق

 ةيولع 0 نو ينغإ سا.علانب هللادبع تءمسلاف ىدومنب د# نب دم ىنثدح لاق

 هلتشملاو اهاور نك ىلإ ةئارضنلا قرش
 فهيا وص

 مول موللا ناف موللا عدف *. مولكيظلانمباقلا يفذا
 مودي ول مبعأ نم هيف تاث # امو نيناعسلا مولا اح

 مظع يلذع نمب "رت ىذلاف * هب ترو [تنباشع ا 5 نأ

 035 وحان سا 01011 1 ]| 0 0 000001 #1ء“ل7 7

 رسل سلسل يمس يس سس للسريان للا



 )و>١(

 ن هللا دع اك لاك قدسا نب دا اسدح لاق مهزالا يأ نب ديز٠ ندم ( ينثدح 0

 تب رضى وص عمسإ ثيحم ترصو ديعل ن نههياع ينيع تعقو املف يدب ٍْق ىدوعو نينغملا عم

 وهو اخلي تعنصو ل يفهتاق رعش يف تدنغو

 دال الا ىوذ تروق تحسم كلب ةمال هلالاك 0 لسا

 دالوالاو لاومالاو سفنلاب # دك عيطتست ول

 هم توبدف يم ندا كنا أدان _َ 8 يي ١ ررسسو هللأ كلل .عاي 26 لاقو 0 كادعدف

 هيلع برشو تار كالا هندعاق 0 00 5 هيلا نينغملا كال تدك يح

 ينادح لاق ىلوصلا ) ينندح ( هبا نم ةملخو مهرد اقل 5 رمسعلا صماو حادقأ ةنالث

 ةلر ا ع عيرلا نب لضفلا نب سايعلا نب هللا د 5 ناك لاق 0 ن نوع

 لاف 4م اهم يخملاو دادغب ىلا رادحمالا دنارب اهانأ 3 4. اعف هعدوب اموي هنءاش ةسارمعأ

 7 4 ٠ ينعو كلذ يف

 هس وك '

 انددقا:م نيللاو #* اط تاق يتلا يدنا

 اندنلا تاذاو ىمخت_-> لا دق كدقف

 انآ تبيذ بدق كاذك * ين-ايح :اذاف.تلاق
 انعلا ل-ق اذا تلق » عتتقاف يدع الا

 يمشاولا رفعح نب ىسع ا ىلع ينادح لاق ري 0 نوع ىنبدح لاق يلودلا ) ينثدح (

 ناعش فصلت كَ ىهمدقاو * اوشن 3 تعا حد فلا

 كتدعاس# يف :ررمسو هلأ مو ولا ت اك َناَرَرَو كن ا لاَدِق موصلا ع تدع دق تاقؤ

 ذيدنلالو تلك اف ماعطلاب توعدف لعءفأ تاقف كراطفا ناكم تقدمت |15ع تفك ل

 دقوا روعس تدل كأاثأأ مولا ناك اءاف هن دعاسو ح..طصاف ىدنع 538 ند حيصاو أب رمشق

 هيف ينغورعشلا اذه لاق

 رشعو  ثالثالا * هنم قس مل نايهش

 رك كيفنسر 9 6 اذرخ ا عارلا" ا

 ركس كننوشب الف * حابطصا كتفي ناف

 روع نهد هن رش تاتو يقف مدان الو

 فرصلاو ركلس اراها نا نم ناكااملف للا هربلا ف 0 تا ا ا



 ( ل

 يف هللا زكح ينبحمت الاصل كيف نإ هللا دبع اي لاقف هتعدوو هدب تليقف جحلا و

 0 0 كاللا دع نب دعت ردحاو هندب كيب .ضرالاو هلجر تابقف كلثم ىلاوم

 قا دش ان درا اع أ هل تلق كو د افلت اذ اشو اند 1 نيئمؤملا كل هل لاقو

 رعشلا نم ىنال كنم انئءد لاقف ةفيلخلا يدب نيب ءاكذلا اهو هنيحعم كدا 6 انأ

 لوش يذلا تن و

 ىلا نيناعسلا يف ما# أر 3| نع داش ان

 ا تاع خص ك ىللوشبي

 دما انثدح لاق 7 ( ينري> ا ) 000 اذه ريغ لش مل ولو اذه يف هللاو تنس>ا

 وهو يضذاقلا هللا دبع نب راوس ىني قل يب مبرلا سايعلا نب هللا درع لاق يبا لاق لاق نابزرملا نبا

 ةجاح كيلا ىل لاقف هنت ىف يف 0 ةجاح كيلا ىل نا لاقو ىلإ يِتدأف رغمالا زا راوس

 يضاقلل كلذ تلقف كلا اهبتيضفأ امناتك ىل ت ةطيش 0 ,دلواك ىل كنال ايف كب تدنأ دق

 تيبحأو ينتربعو ينتلق دقو اهلا ليمأ ىل ةيراج يف ًانايبأ تاق ينا لاقف بجاو طرش ىلع
 ىلابأ تسلف يرش هنا دحأ ليال نا دعب هتانغو 3 نإو هيلعستو خط اهف عئصت نأ

 يندشنأف اف ةماركو 0- كلك كلذ لأ

 تدك وص
 كس .اهدالك حأ يف ىرا وع # | 0 اخ ياظع تيلس

 رفصت حيرلا اهناوحأ ىف بان * اهناكف اهخم ا 2#

 رد_# امل وه نم اهاصافم # تدعرت قارفلا مءاب تعمس اذا

 * ريس | ياكل ي دسد ىلب * يراظناف بوثلا يف ثكامت يدس يذذ

 رطقتف بوذت حور اممكلو * اهءام نيعلانميرحييذلاسبلو

 الني تنس للا دع.لاق لوأ لش رعشلا اذه ىف ساب ءلا نب هللا دع هعتم يذلا ندحللا

 يق تراظن ىلا 25 هيلا ريصملل هب يدعي 500 :اأسو هلا انت 7-5 يف هريخ هتف سع م مش

 5 نأ هللا لأسأو كايإ يعامو كروضح ىلع من كني الو حاصيال اذه تدجوف ةمقلا

 5 يحا نبا اي ىل كاقف امو راوس ىنقلف 2 يل يا رطوو تونس كاشي كلاقلو
 كحدضن اع. انام> وهيف ةصقلا فرع ١ 5 0 نه هانعمس قد بالا كلذ يف كرا عاش

 الدع فحم نب طاص مداخ رمشل ناك لاق ناو رملا ني نحأ ىنيدح لاق ىمع ( فرخ (

 ارووس ب ريش ةساح ىلا او ا كاز املك سابعلا نب , هللا 2 لد يرب م

 هتمنص ديج نم وه لوالا ليقألا ىف ا عنصو هةفاعل

 تيس وم
 نك الو يدنغ ةمق الو ردق * 00 سل الزوم

 نسحلاكه>ويدنعناكاذاائيش# اهتذلو اندلا نم تدقف الو
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 0 او لك قدح اح زه يل تءنص الإ يتاح 0 عملا امو قناولا عمج لاق

 يخو جر نأ لق احر ه اهف تدنغو تاربالا 0 تاقف هيرا وح كل لذخدو ةعاسلا مكيلا

 تس 9 -ٍ :

 0 06-0 حاورالا 0 + ةعاس اعيح انداعتف ان

 سسعلا تفخام:لدالا مالظيف * يحدلا ردب ايو يلؤس اي تلق

 سفنلاو ينه حورلب ذ_>ا # ىوها نكلو تف> دق لاق

 سق هيد> رون نم هلو * هتيشم يف رط# ينراز **

 05 ىتح برمشف هتينفف تءفدلاف تمنص ام هللا دبع اي يلل لاق مرحلا راد نم جرخ املف لاق
 ( ينربخأ ) نولع هتحرطف يراو ولا ىلع هحر طب ينرمأو هود الا فيي لا

 نب هللا ديع ةعئص حسي ءلم نم لاق دامح نع ينيدملا تو 1 امدحك لا ى# نب لعام ىحي

 جازم هيلو لقيطلا نأ تيشاولا سحلاوا سا لا

 هتسوص :
 ىلا لاؤلا سو * يل قنارلا د
 فدعصملا ىلع تفاح # يتلا نيعلا دعبو #

 ىنط جارس ءوضك * اعتب ىوولا تكرت

 يناح ' كد_عوب * ىنت ل دإ ككدلف

 مالكل ةديرف ىلعيضغ دق قئثاولاناك لاق يباهملا دم نبديز, ينثدح لاق ىلودلا ( ينثدح (

 سابعلا نب هللا دبع هائغف حويصلل مايالا كلت يف ساحو كلذ انفرعو هةبضغاف هانإ هتفخا

 تس وص
 راطعأ ذل فاه فلا دف نإ ا نوم مرضا ف ام

 ذا ءاوهالاو فرص يأرلاو « هيله نم االإ ناَقلا ىمسام 0#

 اوراصدقنا رجولاىلا اوه فاوناخ # 0 ىلسق ةق» يوذ نم 5

 رعشلاهيلع علخو راند ا هللا ديعأ ا هب ندعو هيلع برشو 1 رع قثاولا هداعتساف

 ةمادق نب رفع> ( يق ) ورم نع يلعس ولا م0 نب هللا ديعل ءانغلاو صوحالا

 تدنغ لاق عيبرلا نب لضفلا نب سايعءلا نب هللا دبع ىنثدح لاق قدسا ن داح اند لاف

 موب تاَد سوقا

 رجا:الو باتا نم ىلعفدنع هل #* ىرتامو الد كنم ايلا بحا

 اورحذ ال كا رآ 6 ساناا كار ول لاو امأ هللا دبع اي هللاو تنسحأ لاقو براق

 دجأ يندحل (ةظلاةناوت نا افلا يال تانك, نم كان زان كاوا ا
 هعدوا مصتعملا ىلع تاخد ىييبرلا سايعلا نب هللا دع ىل لاق لاق متاح نب ليعمسا نا

 ( رشع عباسلا 2 يناغالا 6



 (اسأذ)

 ق'اولا رسسو هنع افع مهمدرذتف هللاد.ع نم ةليح ناك اذه نا ريخلا هيلاىمتو يدوعىلو هاف

 روس أ ةفالا ىلو اماف اضراوه ه> رطاف مايا هحارطاو سايعلانب هللادع ىلع مصقعملا بضغ

 فيشا ةوطس بهرا مايأ »*» ينحا ا تيفح ا

 فيلا دحسمو ماقملا نيب * ةفيلخ كارا نا يملا وعدا

 | هطسيق هللا دبع اعدو ممدتق هلئاق فرعف هنع لأس هعمس املف قئاولا هانغ نم سدو
 هللا دبع ىلع يهشمإ ناك قئاولا ل يلكلا نبا َنَع يباتملا 005 تا نأ ىلا همدانو

 ميرصلا هتعباجنأ لبق © مولت الهج لذاعلا اهيأ
 بتكف تقولا ىفهبناكف مصتعملا ىلا ءاكشفهنيمل اولبقي يلف ةعاخ هيلع علذينأب رمأف اموبءانغهلاو
 ' (ينثد>)دوعيلو هناقثاولا فرعو امابقف ثنحم الك ناف نوره علا> لبقا ةنامم رو رسم عمفيلا

 ! ىوبهي سامعلا نب هللا دع ناكلاق ماشه نراةيبش ىنثدح لاق نايزرملا نب دمح ا ينادح لاق ىمع

 | ىلا هعم اوي انج رخل ةعببلا ىلا ت>رخ اذا الا اهاري الو اهلا لصي نكي مل ةينارصن ةيراج

 كلذ دعيهيف ىنغو هسفنل اندعنأ مْ اهارف تءاح اذا تح فقوف نيناعسلا

 ٠
 كدا وص

 يفرح مولاف ١ الو © ينيوادف بطاذ كن

 نيناعسلا 7 قدا نم 0 التاق ىوح تبا ةرظناي

 نيبزنسحا يف نجرخ * نيع بربر نم ةرظنو

 نييامهلا تام شعلاو نب اهنيامسم تار

 نب دمج انئثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخا ) جزه رعشلا اذه يف سابعلا نب هللا دبع نحل
 هللا دبع بتك الاقدشار 1 دا نبدمحو يناحرحلا ر* نب دما ةدح لاقدن و رجه نب مساقلا

 لوةيريخشب نب ثرحلا
 دحالاو زورينلا هلآ * ةيفاص ءارفص ينةسأ

 دغرةشيعيف كرتشن * الحم انعدافوا انّسأاو

 انثدح لاق ىلع نب ىحي ( ىنربخا ) اءمليل ابرسشأ ريخشب نب ثرحلا نب د هءاحف لاق
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 هتعاص توص 8 لاق 93 ينادشخ

 اهداغ هل تلقف الل ح * وصلا يف ينمماؤي يفاثا

 ىنعدذحأو هتتيحتساف ةحار اطلاش انإ راح لع هيتس رع نكتكلا 15 1
 اهداف هيراو> ن* ةيراج هب يغاننو هينغت اموي اهء.سف ىلصوملا مها ربا ىلا فاتخم تناكو

 هّتقرعل امبدق ناك ول تبذك اه لاقف ميدق توص تلاقف اذه ع 0 لاقف هيلع هتداعأو هايا

 اع مْ كلذ نم بحعف قعئاص نم هنا هل تفرتعا ى> ا ماع بضاغتيو اهرادب لاز امو

 هبذكي نأ ىثخو باول نع كسماف مهاربااي ندحالا اذه ن نم هل لاقف دش رلا ةرصحمي انوا

 يناكع اللاقف ىنبحنال كلام هل لاقف هقدصي أ ي-> نم فاخو هريغ نم هيلا ريدا نع
 م

 ةبوقع كتيقا اعال ىنقدصل ش0 نيل يدوملا ةبرتو هللاو لاق 3 * ة_صقلاب بارتساف نيئمؤملا را

 ةقالض هنم دحلا مهار 3 ىأن 8 1و ايضغ ريطت ساق همر > ضعبل 5 ةيلعل هنأ موتو ةم>وم

 سانلا هيوريو 3 كدلو عنصيأ هل لاق مث ع ءبرلا نا لضفلا هتقوا اعدق ف هنو هثدب امو

 كلذ هتقو يف الا هب عيب الوءلق كلذ فرعام هناا كي ساو 0 ئةردأ الو

 راك نان 5-1 1 سا |نأ لاقف ةعالا د نبال نب هلل ك2 ع كنا نبا هل لاقف

 أ هراضدحا ند دا لاَقذ انمروع راس نا نيئمءوملا م ناكالاو ا هم دخعال حاصي

 تدنغ اعاو ل ىش اذه نا هل تفلحو ترذدءاف ّ طيغاو ٍيقرضحا 0 يي ءادعف

 لاق توصلا هتيلغف 00 رضحأف دوع راضحاب صاف جرخ نأ ند عيردا امو ي.لفنل

 ادبأ ادفر ءانغلا لع 0 ا ال نأ قاتعلاو قالطلاب هل تفلح ىنباي كيف 5 يديصم تماعَع نك

 ين تراطف مهاجم أرضاح 5-5 نأ هلل ا نهو دبع كو ةفيلخ ا 2 ف

 ا مزالملاب يو ا - ءلع برشو ب رطف توصلا د.فرلا تدنغف 0

 عاش نا هرو ماو ا < للا رائيد فالا ةرمدنع لم ل ةيون كك ل>و ءانل اهلا عم

 ناسار> للا 2 ىد دي ٌثرال امزالم لزا ملو زاوهالاب قعيض ىل عاتباف اهب ىل ةع.ض

 ف رعل ايس سابعلا نب هل ع ناكذ نايزرالا نا لاق اند توملا قرفو هنع ت را

 هيلو لذه فرع نأ 0 قاد 32 ناكف مف ءافاخلا ىأر دوهعلا ءايلوأ

 وه امو لاف كلذ هب فرعءآت هدو ىلع تالدأ ان هنا ك3 ,ع هل لاقف ال 00 ل مه هئعملا

 كلذ لذ اذاف كيلا نوريصل نا نإ لاو ءا مبادعال نذأي ذل نيم ماوملا ريمأ ل لاَ

 م الا ادفر لّقأ ال نا ع ي ءأ نيحبلل فا لقأ ال ىلا م ىلعو ميلع عاخاف

 ا الا ا هج ةلايو عما لاا ثعاو موب تأَذ قئاولا دعقف دبع كَقفا ةفياخ

 ل ضما هل لاف ينيك نيم م'وملا ريمأ - بع دق سام ١١ نب هللا هبع هل لاقف مط ا

 ىلعو هيلع علخ ةيسفل 0 نطو هتدصي 7 ربحا هريخاو هيلا ىذش ثنحم ال كناف

 كل ليقأ هيلا ثعبف هوكشن م كل ل 5 8 كاع هللا 2 مع 0 3 لع ايلا

 1 د جد سل هج اولا 1720 جال جا جا يع



 دا نإ راد ىف يوي لثق #*# 1 را

 دبع نع ملا نبا ينثد> لاق ينيدملا بوبأ ونا ن”دح لاق ى< نب ىلع نب ىحي ار
 ىرعش يف ينل تعنص امل لاق سابعلا نب هللا

 ا

 حجم هل سبل ادعومو * 6 ل ةلبلاب
 عذلاو قالسااو داليب#.-ا|اهدعو ىلعرمنداش نم

 رعشلا اذه ماهتو رصتتيال اذه او ردا مكليو لاقف قثاولا هتينغ يراصنلا داعأ 55
 حصفلا دعوملايصقأ ناكو # هب نأ و نيناعسلا يفو

 حشلاو دورا هنع نغإ مل * ملظ ىلع يدعتسا هللاق
 سايعلا نب هللا دبعل هيفو ة سانا نإ لاق :يركتلا دعس ىنأ تاكا( تبل |

 نسح ءانغ

 كر نئانأ نماعرع لدلك ا
 ا[ ل كو ام ىر راامثك ناو قدس حصان

 ىقلي نيحا تم 2

 اقحسوادعبلاقو ينع دص * هيلاتقا ىذلا ت 5

 ةاعأ ءاقشلاو نيملا ندهو

 تاخدلاق ليعمسا نب نودمح هدح نعرمعأ نب دمحم نب ىلع ينثدح لاق يم نرخ
 توصلا اذه ىنغي وهو هدوع هدو هيقسإ هل مداخو يسرأا سايعلا نب هللا دبع ىلا امون

 يمعدن يدوع ناكو * انالمث تحطصا اذا
 مهر ىظ 1 ها# كد رغت س اكلاو

 0 تاقراطل * قبر ا عر ما و

 طاع فرحأ)َى ا تدءس الو تانغ يف هلح كح اه علا فيلر اق لاق
 لاق ىناسارلا سود ينادح لاق دعد ىلأ ن نب هللا دبع امتدح لاق يكوكلا مساقلا نبا
 2 دب رلا نب لضفلا نإ ساىعلا ١ هللا 5 ا ناكافي ذأ امداخ مع ىلا ا راح يرتشا

 00 فاس دق نع تسب وأ هل هته هلآسف هقشعتي

 امانأ . يناعل 78 قَدأو © امادملا 00 فارصف تيس موب

 0 مول 3 امون ةاراشا ١

 ثعبف 35 ع ينأين م رك اهعمساو روش نأ يتنيف مزاحم اهرب و تاثبالا ت تالصتاف

 ينادح لاق وصلا ( ينأد> ) لعفف تا ”الا نع كدع أ هلآسو هللا دبع ىلا مالغلاب
 ءانغلاب ترهشام كو ديشرلا 2 ريش كل سام لأ 1 هللأ < دش ١ تلق لاق ىب 2 نب نيا
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 (ينثدح) مهرد فلأ نيئالثب ىل هو نكس لح هلع ترشوةلدلا نسحتساو برطف لاق
 اذهانيراوح ىلع متم تقلأ لاق ماشه نب ةبيش ينثدح لاق نايرزملا نب دحأ ينثدح لاق ىمع

 هل ةعئصلاو 0 هللا دنع نم يد ا 1 معزو
88 

 قودع. هلالا بف « ب تحل قا
 ىنريخحو يئرس انو « -يراقأب 0 و

 تثق ١ تلساو © كا * رزنلا لدجك ت

 تلداف ادم مدع اقتل نأ 0 و
 ا 0 بدحالا ةيراح عياصما ودم ناك ناسا ف هلا دع دا ناد تل
 نب ةيش رز 1 امريض# ندللا اذه هف ينغو اهف دكت اذ_ه لاق

 اذه ت 1000 ذاعم نب ىحي لآ يراوح نم ةروهشم يهو 2 سعأ نم ماشه

 اضيأ اتدحو عيبرلا نب لضفلا تنب ةقرىلا لصت نأ قو ىح لا اهكاع نأ لق نيقلا

 قشعتي ساعلا َن هللا دع ناك لاق ماشه نب ةييش نع نانزراا نب دما انتدح لاق 0

 كلذ دعب مار مث اهنع هغاب يش يف اهضاغف ربا اذه يف اه+_سي ملو نيقلا بدحالا هي نراج

 نه ىلع هللا وعديو هنركت | ام .نالطل لع ا فلن ةيكر ]| كو فانا ١
 ةمق رااهتنمضت ع يث نع ل مو نيم اد 0 3 تعقوو هب تك 0 يش نع هب 5 مف َِظ

 1 6 كلذ ريغب

 انيشب امى سسدافب ايدك ىو و د اما

 انملاغلا ير نما * .ىلهفو باكل فاو
 عقو تيل 00 تفرصنا مث ةعاسمدنع تماقاوناضمز ري خلال نم هللا 8و لاذ
 وهو هيناغا نم روهشم وهو احزه هيف ينغو رعشلا اذه لاقف هدنع اميل

 -تسوض
 ينهحلاةليل راد يذ٠ ىح * ىنثرؤإ ى' ل نا

 ينز>هن ند نكن كاذك م ترغ» اع .أ ردأ ملو ينع

 ناملاكرجاو ند يعقد * فاد هلو. مق يفا

 ينذ كياع اءاهيرحمال « هتينم ءاف_كاب هل ىدو>

 ردقلاةلِل اف 2 5 هن.به> ن٠ ىلع ر لاق ناهءر راش ن ٠ نه ةرمدع عسأ ةلل يني ةللولاق

 ينأدح لاَ نايزرملا نب دا انثدد لاق 8 ( نربختا) ىوحلا ةليأ تيءسف مئانلا ىري مف

 0 فحولا ةباهع يف ةراتس هل 2 ندفَد نب دام نب د#ت اناعد لاق ماشه نب ُةيُش

 هيف ىنغو هللا ديع لاف سايعأا نب هللا دع

 يداشرا تيبحاناو مالا ىلا * داقنءريغ يناف يعوا كنع عد
 ١ “ 7ل105777151:25:057157-105 63062015 0511 1137 217100057157711 17557 لك 6527 27-1595 حطة 101210910071512 15 1077169119131012147 15020951 1
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 0220 يشو رطنم نم اهم تدهاشام لك .تنسحتما ىكلو ا !مةشعام كتايحو يديساي

 ايريثو بعالا هرخ دج برو ه.ييسو قثعلا وه هللاو اذهف يسع 5 هل لاقف ءانغو ةرششعو

 رءش يف ًاجزه امهم ينغ امف ينغو ةثيدحو ةميدق ًاحازها ىنغ هللا دع ىلع ذيدنلا ىلغ املف

 وهو يسع وبأ الإ هل نطف اف هتقول اهف هلاق

 كس وص
 حضيال نم موتكملايزتك * ادبف ىرسب ركسلا 'قطن
 حضتفي وا ةويص اذ عديم * اتنرام اذا كينيع رحعس

 5 حرتسي مل اهبابص اهدنع * اقلع ىسحأف الق تكلم

 حرقملا هيقتلي نا نعلح # نس> ءانغو لامجم

 قرتما ع ارورسن تنك © دقلو امو نقلا ثروأ

 خبطصملا نا ولا 5 # دل و امه قتغم ملو

 ىلع برشو ابرط راطو هللا ديعاي هللاو املعف 2 هللاقف جزه سايعاا نب هللا دبعل ءانغاا

 دححف ركسلا كدضف تح ىرباكت 5 جيلاسع ىف كل يللوق هللاو و حد هل لاقو توصلا

 فاحا هل لاقو ةمون ىلإ هانغ الو هلاقام هنأ ىسيع وأ تفلح: هيورأ تكا ادع لإكو

 امنكلو كل اهتيهوليل تناكولاللاو يسيعوبأ هللاقف لمفي يف كلذك وهسبل ىمالا نايفايحب
 كلبق نفرصتتا يتابحوو كللءأأم لكبولو اهايإ كنكلم ال اهوعاب نيل هللاو ذاعم نب ىحيلال
 اليلق هللا دبع يوتلاو هلزنم ىلا امهعم اهب ه> وف همدخ نم مداخو اهظفاحم اعدم كالزنه ىلا

 لضفلا تب ةيقرهتمع امرتشاف كلذدعب امهندب مالا لصتإو فرصنا مند سا اندحاحو دل#و

 1 دايز نب ةمادق نب رفعجح ينثدخ تتام ىح مهدنع ا ذاعم نب 1 كا عيبرلا نب :ىنأ

 كنا ىنغلب دق سابعلانب هللا دبعا ةريبكلا لذب تلاق لاق همسا .ينع طقس هخ ويش ضع نع
 املا هجوف كتلذع نا اماو كترذع نأ اماف لع اهذ عاف 3 سع اها لاش ةيراح تقةشع

 هيلع تلبقاف كعءعطا تش ا ينررم مث ىم.ساو يرظناف يتساي هذه لذبا لاقو ترض

 اتنوةستانيوح, مع وحش: يبيع ع يال

 تحاصو لذبترعنف كتبحاص مكيف ترواشام هللاوف يف رواشنا هللا ديعاي تلاقو جيلاسع
 هذ ىتثمتنا بجول دمحم ةلص> كيف تناك الو ًائبش ينسحم ملولو ةييداي هللاو تنسحا هيا
 ينثدح لاق ىمع (ينثدح) كتيحاصب طظفتحا تعنصا«هللا ديعا تلاق مثهللاو تخسحا ةملكلا

 تاخد املف زوري' مو. يف قثاولا اناعد لاق سا.علا نبهللا د,ع نع هبا نع نابزرملا نب دمم

 0731100 هيف تعاصو هتلق رعش يف هتينغ هياع

 يادنو امادمو #* اماح زوري ىه

 امامألا نوره قم « .أولاو للا نودمحي
 اماع ماعلا لثم ناو « رشونا ىرسسك يارام

 يتاز>و اراهمو * ادروواضغ ا

 '-. ماوس معو سس دعتج عع ينج عمم 2 جم ص م مص ص جس مق حا  دس لم - ير -  حوم ا سس يي يمص ١

 . ان يي ا ا ف لوم لا ا

 / ١



000 

 مانملا يف اذ ف الخ ان ا دق # تلاق ىبام 35 ام اذاف

 الاحو ًانأل تلادبعاي كتايح ىفذا هللاقو مسرد علا نيرا هلرمأو لكودلا برطفلاق

 ينادح لاق ينأ ين ”لح لاق ناز رملا نبدحأ يف *”دد> لاق 0 0 ف رظلاو أور هللذاعو

 1 1 يتح ءامسلا انتباَصأَف كاملا ضال ف تنك لاق يعيبرلا سايعلا نبهللا دبع

 ليلسلا لوق يب وأدب رطقن ناريرس اهف يل حرطو ةكر راةيق

 كر

 ماحالاو هيلع جرسلا حرطاو نإ مالع اي لحتاو ماحتلا بارو

 ماقأ ءاش نف برضلا ةرمغ * ضئاخ ينأ نابتفلا غاباو

 الوهنلا ىن 0 هللاوو ا لحرب 00 ةنيدم تاخدف انودغو فور ملا ينط هيف تنغف

 3 هنئوأ نمللا نأ الإ ىرأ امو هل ناك نيأ ن نه الو لجرلا نم ا نه 4ةوهدس

 سايعلانب هللا دبع ينثدح لاق يأ ىنندح لاق نانزرملا نبدحأ ى ”دح لاق ىمت (ىنثدح) هبال

 ناحرههموب يف لعق هدب يف 2 39 وه لا ىكمربلا هلل 1 تنك لاق ىيسرلا

 برمشللل اناعد دقو

3 

 دبس وح

 نيزلاب ف> دق رورسموي # نيالا مويو ناحزوملا
 نيلصف نيب م أو ىلا ف.دملا ةرعو نه لقت

 نيب ري نع سس ددعملل # ا نهو مهلا نبااي 5-0

 نععلا ه 5 ضن تيط ف دج اح رذجروه زوري فلا شع

 نسحلا (ينربخأ ( مثرد 8 الث هغابم ناكوذن كلا كال َّق ا < ل آو كاذب رسسف لاق 0

 نعةبوب وا ءدد> لاق دغد كاكا ”د> لاق هنو روم نإ مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نبا |

 ا ةبورمض» ةهراط ىف نودعبطصم ن 2و ريخعشلا ن 1 ثراانب دقو يعيبرلا نسانعلا) هرب هللا ديعو

 ًش رشر تا دقو اقيطم 5 مام او قئاقشو نينا درو هيفحتما دقو هناتسإ ىلع

 تءاحدق يديساي تلاقف يدع قار 0 10 طاشن لك يف ند كا
 هامل ةولح 2-1 ةيراح 1 ملا تدر 5 0 0 ا ردح س راف انيلا جرذتا لاق جيلاس ع

 | ةيولعوقرا 3 انعمو عب رلا نمز قديشرلانب يدعي ادع ا:5 لاق نيس ن ردح نعياار عقلا ا

| 

 م موقلا ىف وت سولحلاب يدعوا ا تح اف دوع اهدب يف بدالاو ةئهلاو لقعلا

 ماكما
 ب رطم ا ءانغ تل رصف انا نادل لا | ا :ظو اه ءا| رودلا يما

 ان رطف ماكحالا ةياغ لع ا ةئدنص نع اود 0 2 رهح ن 0 0 5 عد ملو انقتم

 اهءلع حارتقالاب اننب نس نءانعلا ن أ هللا ل - اأو ناسدع# سالاب اهانيطاخو اهءانغ اني

3 

 هللاوال لاق هللا دعاي يامحو ع ء ىدسدع "5 هل لاَقؤ اهلا رظالاو | م حازااو
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 ما اااطااسس ةساطاساطس

 ا قلد ى لاقف طور رأ لع هزازي ا دق اأو مانآ ةنالث دم ثمدق دق اهنأ
 رطقلا نم ًايسو دنت [نن هدو اي هللا كام 5-5

 رجهلاب ترذنأ امو * لولب ترشب اك
 ريس يف كنم ينْنا * ىرسشب نم كلذمكف

 ردا دك تقرا *  نالستداع ايكح

 ل ةعافق ِق نسا باىغ لآ الو

 يردا كا »* نيللا حرص 6

 ' قدحسا لاق لاق نوره نب نوهيم يف ل لاق 17 ( ينثدح ) جه نمشلا اذه يف هنل-و
ُ 

 00 تعبص إل ييبرلا 35 علا نن هللا دمع يل لاق بءصم نب مهاربا

 0 ةورق نه * نناعس || موي يفاحبصا الأ

 يدك” ىوضاند ازاون نآو د فاك مهب ياق انآ دع

 نوره سابو 4 بأ دوج د” ىيحو رقعج كلما نيزدق

 نيدلا يف داحلالالهأ فاخأ »*# 3 ءيربا ل و

 هلوق ُق 2 نه 0 يعايأ 2 رعءشلا اذه ْق

 البام 17 0 كا ىلع تنداو د اهو 2 نعار .1ا| 0 تطاق

 ف 5 فرحا ةقعلاف ينحاملاف * فرس ةلح دما نم رفقا كئانغ نمو

 كك يفا نيئمؤملا ريما ا هل تلق 8 تك ع تغرفتسا يت اا ةيانقتلا 0 ا نمو

 سعف ءانغلا كلذ لثم تينغل ىلع در ولو قشعو ب رطو بايش يلو تاودالا هذه فق ينغتا

 رصتنملا رك ذ لاق نابزرملا نب دما انثدح لاق ىمع ( ينثدح ) ىلوق ندحتساو ةزئاجم ىل

 هللا دبع اي هل لاقو هرضحأف حبطصم سجدرتاا حارق يف وهو سايعلا ن نب هللا دنع اموي

 لَم قرطأف هرعش يف ىنذإ ال فاح هللا دبع ناكو هب يننغو ينالفلا ىرعش يف ا عنصأ

 وهو تقوال هلاق رعش يف ينغ مث

 26 اةلمام سلخ ف نيج تلا حارقيف يم وب بيطايإ

 لية 56 نول را * (تيعاعش ن 1 ين-أ

 لاق يم ( ىنثدح ) لعشب مفي ىثإ هلدينأ ةليح لكب هيلع لاح اواموب رصتنملاب يا دهش لاق

 1 هنرجاهو لك ولا ىلع ةحيبق تدضغ لاق يبا ينثدح لاق نانزرملا نب دبحا ىنثدح

 اذه لاقف ربا ا:فىع دقناكو ىسرلا سايعلا نب هللادبع موف ناكو نونغملا 0 و

 هيف ينغو رعشلا
 مالس ايحاصم ىنع ضءاو * ينعدف كنم تسلوىنم تسل

 مالحالاب لت تراصف ب #_ذلا اب ينم ةلع دحم مل
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 نب سامعلا نب هللا دبع دنع تنك لاق كاحضلا نب نيسملا ىثدح لاق ناو نب دمحم نإا

 قس تاسدتسا دق ىلع ابا اي ىل لاقف هيقي مئاق هل مداخو ح ا وهو عيبرلا نإ لضفلا

 تاقف لقف ءذه انتصق يف 'يثن كرضح ناف مداخلا اذه

 يصا_ثا بره ىئوب باطو # يهاللا ةعاكف يت-و. 0

 *» ا صخنم د نا ند هنئماحو ند ووالا رثتتساف

 # هاما نواب رّوؤوم # .قطتنم تنك نم مرك ةئنما

 هآاد برأ فراعأ ىت_س * هدب نمو هفرط نه كيةل

 يعادلاو روك ذلا نيب ناربح * اهبراش ناك اسوا
 | انندح لاق 6 ير كا ئموب ةيش هيلع انيرشو ًاحرأم ل هف ىنغو هللا دنع هئيحتساف

 ْ نب هللا د 0 لاق ماشه نب هيما ىادح لاق نازريفلا نب نازرملا نب دحأ للا دبع وبأ

 ! ناكفىراصنلا دايعأ ضءإيف عار دف ةينارمصت ةيراح قاع دق ميرلا نب لضفلا نب ساعلا

 ناجح ىلا ناتس يف امب رفظف سدح رسام دنع يف جر 8 0 مهدايعأ يف عييبلا قراشي ال

 ١ الإ هلال ىلع الو هتاصاوم ىلع رده الف اط ه.> اهفرديو ا كلذ لبق ناك دقو ةعببلا

 اواك أو همم تادلحو هل تررط م ءانآلا ضد ثراو هلع توذلا اب رفط الف ىإ رطل ل
 | نب هللا دبع لاقف سيح موي يف تفرصنا مث ًاعورسأ اهعم نك ةودشن عمو اهعم ماقأو اونرشو
 هيف ىنغو كلذ يف سانعلا

 * سيردن> ةيلبا ةوهق * سوما بارشنم ءابهص بر

 سوقانلاب سائفلا برص كف # دوعو ىاتاابلح دق ١5
 سورعيرصماسفرطلارءاس :# لالد يذ لحكم لازنعو

 نبا حاتط ىلا ترس مون « هلخم هيلساول> هك 8
 ان

0-3 

 ينجح سأ نيبو درو نيب ا ام رد ناتس طسو

 2 0 م 6 ديطا ف تيم 27
 نب هللا دبع ناكلاق ماشه نب ةبيش نع نابزرملا نب دمح| ينثدح لاق يم (يفيبخا)
 سااح ووف ةرايزلا هيدعو دقو اهاوم ناك يت ولا ةينارمصتلا هذه را 1 و سايعلا

 0 راط مْ هاك >او 5 بعنف هراد 1 ىلع ب اع 0-0 ذإ اهدقفتيو اه رظقأي

 مادا هام ل اهرب ملف هموي اهرظذي لزي ملو كلذ نم هللا دبع

 6 هدنع ناح نه قرشو هموي هيلع صغنتق داد- ها ىلا اهبأ عم تردحا دق

 1 هيدارب ىلع دوده طق س ْذِ] هبأ تأ عم موي تاذ ل فرعي ال

 لهو ائيلع دهدوال بارغلا ىقبا يش و سايعلا نب هللا دع لاقف راطو تارك ةنال#

 | ةملعا اطوسر لذد قدح 0 ند ْخ 0 اق كلذ ٠ نه ريساعتو هقأ رغب اندؤي ًادحا انل كرب

 مه

 ) رمثع مداسلا يلقالا تا



 5 0 (ا؟م

 هأوق نم بحمل و هرعش نسحيتس و

 قاسلاهلاخ ءار صخشلكو د احدو هلاخ 11 'يث لكذ

 ِ' نانا نم هنحت “وثب ىأو لوو «© اهرك إب ءايهصلا ىلع ليطتسمو © هلوق ند بجسيو
 د هللادبع لاق ريذملا ىلع يطخي ييطخ هللا ديعايةللاو كن اك هل لاف هماغل ينأ هءءسو لاق ةفيرظلا

 ٍْإ حويصلا يف هل دامح يندشنأف دمحم نإ

 ٍ | حويصلا بارع شيعلاف »* يبو.د ف نلذعتال

 - حش كب عو ريغ طق ادءطصم بتاعام *

 رقتسا املف املسم يبأ ىلع ىعمرلا سايعلا نب هللا دبع اموب لخد هللا ديبع لاق ىمع لاق

 كك اعمدقي ن 2 تسلا ثبعأ اما لاَقُف كرعش 1 ا يدنا هلأ لاق ةعاس انداحمو 000 هب

 لئقلا تنن آو اذه لوْعلا لاقف هروش داشناب

 * ىف نيناعسلا يف يه ذامارانداشاب

 ىلتم حم مصل هك ل د فك ي لوش

 ظ كافكل دحاولا تيبلا اذه ريغ لقت مل واو ارعش كرا سانلا لزغأ هللا كنعأ هللاو :تنأ

 ١ هاط يأ نب دمحا انئدح لاق يكوكلا مساقلا نب نيسحلاو ىعع نر ا|لعاش ت تكلا

 ْ لضفلا نب سايعلا نب هللا دبع ىزثد> لاق هللا ديع وب | يعاشطا نيسملا نب دما ينادح لاق

 أرعش و اساطرقوةاود 0 ىلاءالا نم ةلل يف ةل>د ىلع اسلاح ا لاو عيبرلا نبل

 تقولا كلذ ىف هتلقو ينرضح

 5 هس وص

 اهندام يهدلا كفلخأ *

 »*# ريغ وذ نامزلاو انقر * 1 ليد نأ انلعل

 تناكو رمقلا تيارف تفتااف "يذ يني نا نم تسد يتح لوقا اه ردا مف ىلع جرا من لاق

 تاقف هع هليل

 رظنلاب كذنع نض دق ناكنا * و وهذ ردبلا ا افناف

 هللاو نسح توص هللاو وهو يماشطا هللا ديع 5 لاق يناثلا ل لقثلا ن ند نط هيف فاش 3 /

 ردقلا اذ سا لخاذف ربصاف * هر

 ع راقلا نب دم نبا لع نع ىكوكلا هب ينربخاو نودمح نب |نع ةظحج ( ينربخأ ) ملعأ

 اًمثيشاذهيف ل قرب 0 حد موب يف قئاولا دنع انك لق نودمح نب دلخ

 نيتيبلا نيذه لاقف عيبرلا نب لضفلا نب سابا نب هللا دبع مهردبف
 بجاخلاب كدءاك ين> * قراب عمال ىلع ىدعأ

 بسداحادب 1ك اذ « ءامسلا يف هيقل ا ناك

 لوو هتعاصو ةهائعمو هرعش ن_بحتساو هموي ةيقب قثاولا هيف برش انخ هيف عئصو ا 0 . لس < >- . ١ ىلأ هي 10 . م
 دهم ينثادح كاف تح تت يبا نإ هللأ دنع انثدح لاق يمع ( ينثدح ) ةنس ةلدل هللا ديع



 ( اا

 وبا ناكو لاق ركس ىح هلع برشو تودلا اذهب هانفف ازئاف همالغ دشأر نب دم سعاف.لاق

 نومأملا كلذ غابفمهردفاأ هاا دار ند ن. هارتشاف اراك قشع دق ديشرلا نبدا ١

 فصن هلم عجراو هنع فكف هيف لئس مث طوس فلأ دشار نب دهم برضي ناب أف

 ل م درا نب دعا يبأ ىلع ر>> ع هند ىخقو ه2 دك د خك اب هيلاطو لاملا

 ' (قربذا) ملعأ هلا و ن دل ىلا ادودرم هلام عا ناكو 5 نأ لوط هيلع ارو><

 1 قفا لاق يفاحر: آلا نبا يع لاق هيورهم نب مساقلا نب د# انثدح لاق ىلع نب نسما

 2 حفلا ادب نأ ىلا:ةليللا يف لضفلا نب نعاءعلا نب هللا دبع برسشف ناضمر رهش يف زوربنلا |

 هلوق هيف ينغو كلذ يف لاقو علطي

 جت

 د_>الاو زوريالا ةليأ * ةيفاص ءارفص ينآسأ

 #ت- ةلاه رش دوزتف #3 مكحايطصاموصلامرح

 لاق لاق ربدملا نب مهارب | ينثدح لاق هيو رهه نب مساقلا نب دمع انثدح لاق يمع (انربخا) ا

 يفاطلا ىلع 7 ننام أ 03 هللا دنع 50 يناحر ا 0 نب 0 ل

 زوكبو عرتسمساكب برشاو »* زرربنلا ةدحعمص كدويص ركاب

 زو_حامصو نير و 1 5 تكا ا كوع

 مم زوري عادل 2 قثاو |١ كل ينغ املك أف عنصو اميلفا نأ كلاش هيلع ممل اءمن داعتساف

 م لع ينندح لاق ةمادق 3 رفعح ) ا ( مح رد 1 نيثالثب هأ ماو دكموب هريغ دعتسا

 يب وهو هيندشنأو ليج عيبرلا نب لضفلا نإ سابعلا نب هللا دبع يندشنأ لاق يحي نبا
 ه1 ىلع رد< هعومدو

 كس وص
 ىنيلست مل بيغلارهظب تردغ * يننا سانلا ريخ ال كلاف

 ينوءاظ مها لدع سانلا نم * دهاش ءيحأوأ اد ا

 هللا دنع ينثدح لاق 0 قرد ) للهرلا فيف> و ليقثلا فيف> نم ةعئص هيف هلو لاق |

 اقيدص سانلا نب هللا دبع ناك لاق انالوم ذفان انثدح“لاق تايزلا كلملا دبع نإ دمحم نبا |[

 مون يف الا كلذ هتوشبال هرهد احيطصم سابع ١ نب هللا دبع ناكو اريثك هرشاعل ناكو كسل

 ىندشن ًافهلوقرامف ىنغيوه ف رعشلال ودب و حو را حدملا ري 1 ناكو اك -2ه ر روش نو هةممح

 قدما ْن داح مهم كلذ يف انباككأ ٠ ند هربغو انالوم دفان

 هس ورح

 قاذح حارلا 06 ةيقيف « اهركاب ءاببسلا لع ليطظتسمو

 قاتلا لاح“ ار صخش لكو « اخدق هلاخ هأر 'يش لكف #
 | ةءلص نم تودلا اذه ديحتس ىنأ ناكو دامح لاق لايق“ لمر فيفخ هيف هنْطلو لاق

 ا. 00 0 ل ل ل م و ل ب ل ص صص7س77س 2 مم مص موس م مس صم صصص ص مج ص ص جمس سس سم يعجل
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 1 هو مسج اح

01 

 و 30 مجم رج مجول 2721010 7622 © اتا اكاصت 6" المكلا 790000.:0067/:0915 7 ةكل007 1“

 د

 4ارقألا

 راديف هّساو لاق هءوب ةيش هيلع توصلا اذهىلا حرتقاو انحطصاو انك اف ماعطلا مدقو لاق

 ةمرلا يذل ةانعن اف تدح ايدلجف ةفاعىف هدحتوف [ذما6 عريطلاب

 لوقا نرد ني هج ازال 09 ةلكشس نأ: نواح و رما ام اذا

 24 دك راسا نعرف © ىرلاو ىحافالا رون نع نم
 لتقلا ةهشوألتقلازاكف نا. * ةلمر نال زغداجأ نع نفشكو
 لذبالب سوفنلا تاحاح نيملا * ةولخي وكشن نيح يضزنا انإو

 لحاله ن التل ترج نكلو# الكوب نهدنم ىررازقفلا امو

 وه يندشناف لاق

 لد اي رفا ىركلا نمو *

 لحن رلا اهب ىف لع .ءاقرحس < .ةيجانو رفس احا. تقرط

 م ملدا مع ةنبخا ق
 للا هرانا" ىلع تحد * هب ملا نم ثدحا ناكف

 ىلع حبطصن ملو كتقراف نا هللا ليبس يف كلعام لك سايعلا نب هللا ديعىل لاقف قحسا لاق

 لاق ديزم نباد#( را ) اننغالو اًنينغو كلذ انامفف يلدشمو هادعُتأَو نيرعشلا نيذه

 ناك امالتلقف قيبرطلا يف امون سايعلا نب هللا دبع تيقل لاق 0 نع قحسا نب دامح اكَدَح

 . تنأو فيم نب ملاص مداخ عم لاقف نم عمو اذام ىلع تلقف 9 لاق لبا كرش
 تلئس دقوانز نه تامحامل ل تنب انز ىلع انح.طصاف ملاعدل يتيحو هعم يربخمو فراع هب

 نم

 لمح .انخانا تدتها ينأ

 1 لزيلا اهفيرمصب تللمتو

 تلاقف تامح

 اندم اك ناكا ول هب تنعش لج مدع نابلإ ندغك ل
 ايفاص ءاملا نم ايذع الو افالس *# هس كم دك نأ تلك

 ايلا ال نا ترتخاليبا نيبو * هقارف نيب تريخ ول مقاو

 اناث تاشفق ايلاله امالغ * ةعم دع يدعاسدس وا ١ ناف

 نبا دمم ( ىنريخا ) دحا اذه ىلا كقبسام هللاو انز ىلع تبرشو طاول ىلع تقا هل تاقف

 '0 هلا دع دع قالا دار ني دمع نك لاق نؤره نب نوءيماق ريحا لاق قدي زيلا سايعلا

 01| زئافهللاقب مالغ دشار نبا دم حل ن اكو مصتعملا مايايف لوطاقلا يلعب رلا نب لضفلا نب سابعا
 سايعلا نب هللا دبع لاقف نوبرمثي مهو ةباحس مهماظاف انسح ءانغ ينغي

 كيليتنا ٠ اهقزت "نم ةباحي_سا # :اهعاع الع تداح دق د

 لات تنك ىلوالا 0 نءظنعا# ىنتيقسام اذا ودشي ازئاف رش

 لاح جم ءاشالا نم فاعا © * ىنااق الداحالا ىنةسلا 6
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 ىحي نب ىلع ىنندح لاق ةمادق نب رفعح ينربخأ ) لمر رعشلا اذه يف سايعلا نب هلل ادع نأ

 لخ د يلسوملا قحسا ناىمشاحلا هللا ديعيلا َن ءةظحح 1 هن ءنودحن 7

 نيتنسلا وح هلو هيلا جرخ ادق هر>>. يف سابعلا نب هللا ديع هئباو عيبرلا ن لضفلا ىلا 6

 تقوال قحسا لاقف هيدي نيب فقاو سانعلا هوب 1و

 اد> اذه كنا 0 حم رار ةايحلا هللا كالدم

 يد_ةنام لثم يدش مْ * يدرح هدد 5

 ادحمو ةدومم اهشو * د هيلكس كلم هش

 * ىد اذ ذأ ا هنا

 ىمشاطلا نع هربذ يف ةظحج لاقروهشملا هنط قدحسا اف عنصو تايبالا لضفلا نسحتساف لاق

 ( ىنرب> ا )مهرد فلانيثالثب لضفلا هلرماف اهراتختو لامرالا نمسح نممف.رظ لمروهو

 ينأدح لاق كلام نبهللا دبع نب د#ت ينادح ل ااقرمع نهللا دنع ينأدح لاق ةمادق نب رفعح

 ذئموي سايعلان اكو همم طأو موي نسح أو هو شرت ٠ ءامسلاو ن>دموب يف .عيبرلانإ لضفلا ءامدن ضعب
 ضعن هيلع لخدذا كلذك ن + انف ةلح كلذ يقانل نكت ف طشني 1 ان دهحف اموءهم 558 دق

 لاق مث بايلا يد اضعب يا ملف هت ةةبيط نءهريغ اماو يئاقرلااما ءارعشلا

 عشعشملا ىلا رطقلا عبرم ىلع # عبر اولضفلا اهم .أاحابص عنا الأ

 عوص ريغ موقتلا يف عرصم اط #* ةوهشب شاطعلا كاماذن للعو

 عمدأب نوفا ناصفي اموبو * ةليل تئش الك يقال كناف
 مث لكأ أف مامطلاب اعد مث ءاشي يتم كلذ ىتايل نانالا نا هللاو كقدص لاقو سابعلا بف لاق

 ينأدح لاق يب ( نادح) رع هللاو بيط نسح موبي انل مو طشنو برمشف تارشلا اعد |

 0 ةعقر ضرع ىااس دقو رصتنملا ةفالخيف سايعلا نب هللادبع ينءاح لاق نايزرملا ندحأ

 دنعةعقر اذا توشا اه اف تمتو ةادغلا تياصف ار انش لكلا تيرشا تددلكفاو مئنىفأ ِ

 0 5 امفو يدا

 ناتي كم جرسلا لع تالا >2 أ دم تعقأو بايلاب نأ

 ري ال هناك قاريو * ىف يذلا لك باول نشف
 يت> 1 0 : هّتعقر تضرعو هيلا ترذت :ءاو يريذ هتقرعف لذ دف هلاخداب ترمأف

 00 لاق ق> -| نيداح انثد>لاق ىهزالا ينأ ن ديزم ند#ع ( ري ) هّتحاح ىضق |

 ساسعلا نبهللا دبع هياارداب لد اءاف لعفق هيلع ركس ناكل ينأ اموي يمي رلا سابعلا نبا

 هانغو دوءلاهدب يفو ايقتام

 لاغال“ هيلع حويصلا باد © لكم لكك دقي حبطصت م

 لاو>ا ذمندلا يفت قتعدق # ةره رفص ءارفص ةوبق نم
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 املف كب دوجعأو حاصأ كلذ نوكيل كلذب ىمؤت نأ لبق كيلا ةبونلا تغلب اذا نغف ًادبأ نأ
 كحضف ءانقلا يف تنذأت_ساو ًائاق تّقو ينج ىلا ناك نم ًادوع تذخأ ىلإ ةيونلا تءاج
 برشو تام ثالث هداعتساو برطف لوألا ينل تدنغو'تسلجف ًاسلاح نغ لاقو ديشرلا

 لمحا هل لاقف رورسمب اعدف ركسو هل> هذه تناكف يناثلا تينغ مث فاصنأ ةنالث هياع

 ليشابط ةءولمم ةبيعو يبان رخاف نم 30 نيئال'و راسك ال ةرمقع هللا اددع عم ةعاسلا

 ىلاولا ةفيلخلا دعب ةفيللا نم م نال كرا الك لزأ و هللا دبع لاق ىج عجأ كلذ

 يل نذأ ناف كو نذاتسف ىنع هف ىعأف ىنغَأ نأب ينرمأف يناعد هربغ ما وهأ

 يناعدف قئاولأ مه ا نأك ى وح هريسغ هنأ فرع الإو هدهع ىلو 5 فرع هدنع ءانغلا يف

 كؤانغ ناكام لاقف دغاا نم ا ْ يل؛نذ اف اءانلا يف .يل نذأ نأ هلاك متل م ايأ يف

 كنأ ىنغلري ال كتيقر برضب نمأ نأ تدمج دقاو ىلبق ءافلخلا رس لو يرش روولعل ان لإ

 تفلح موي 4 كلك تنك نم قتعاف كناتقأل ينغلب نيل هللاوف دح أ دع ءاثغلا رك سلا

 نم انا كلذ نم ضوعلا ىلعو نب لد.تساو رئار للا ن + كدنع دوب ناك نم قلطو

 نم ىدنع ىتب ناك نم عيمح تقع ا 06 تع م 1 تمقف ةمؤشملا هذه كنع

 فّسوي انأ يفي يف تيتف-او ةلم2 تقدصتو يكلم يف مهو دئءوب تفلح نيرذلا ىكيلامم

 مصتعملا كر يأ نوتشا يتح امي يناوذإ كلذ دعب تينغو اهنم تجر تح يضاقلا

 1 طخاس وهو ةفالخلا ىلوو ه 6 ين ١ قئاولا ىلع بضغ مْ هنم تصاختف يريخ

 هيلا تدتكف
 فيسلا ةوطس بهرا مايا # يلئاسو: نين» .ؤملا مما نكاد

 فيخلا دح_بمو ماقملا نيب * ةفيلخ كار نأ ىطِإ وعدأ

 يلا نب ناماس ينثدح هطخم ىركساا ديعس يلدا 0 ىضرو قاءدف |

 دع هئاو 000 طاة# وهو موب تاذ عصب رلا نب لضفلا نب سالا ىلع تلخد لاق خيش

 ىنح دق هتئاظف ادبا هللا دع ينبإ هللاو حلقي ال لاق كب هللا 0 كلام هل تاقف هدنع هللا

 حلش نه لعف اذ_ه لهف ءانع ريغ ىذادلا ديد برش لب ا هأاو هنأ قلد 00 ع

 طوقسو سفنلا ةعض ن 1 نه ناف كاذ لَه ا لاق هصقلا خلع تاه كحعضا اناو هل ت تاَقف

 هضافخت او لاخلا هذه يف : هاذ تدهاشو نينغملا ةلج 1 كلذ دع هللادعتسار اذا تكة

 ةهاتعلا ينا رعش يف هّدعاصل يف امون هتءوسو لاق هيف هسأ لوق تكد هلهأ ا نع
 ه«* ر م

 اقر سانلا ن م اهريغ ىلا كل كك .اماؤإ رقم اع دنع انأ

 امتع هلل ا ام فز نإ راام ا ناو قدشم حصان

 ىتام ا تاك راما ادناه يافا تحري كسافأ تاه ينل

 د



06 
 ا

 ١ و
 اكل 0 و>حو ريعشلا نب ث رخلا يراوح 0 ساما ا

 ةعطع

 _؟ نااسو يد اممدخاف ةيراا ىلع نتوصلا نيدصه ىقلا ىناهءسف انراد اع ند نهدنع

 م اه ع اهيدحاف تاعفق ٠ نط امهححدحعصتا نأ الأف يدنص ن 0 يا نو 6 ةيراخلا

 ا
 أ نأ 0 2 نم افوخ تفق وك ع ةيراها ل مْ اهنقتمو اهدحو ا نس ا

 هضاب وي تالا دج الل 2 نجع ه6 كج تحس هم قع هنا دقم»؛

 عنصإ نأ همم هنكم يذلا غاملا ءانغلا يف غارب مث ينغي نبا كل 0 ] لضفان هل لاق ءر كتل
 كنك تلد ىشاعت الوب نإقلا يراوح امظوادخو نيسلا ءاسو قس(. .ت5 0

 كتمعنو نينمؤملا ريمأي كئالوق>و يدج هل لاقف نأشلا اذه يف يتمدخ نع هردق تعفر
 تدلع تنك نا قالطلاو قتتءلاو قاثملاو دوعلا يىلعو كعب نم ءيرب اههنم فا انافالإو

 هينرضح ًافوه سابعلا نب هللا ديعلاق يدلو نم اذه نه ةعاسلا كنم الإ طق اذه نه 'يشب

 غلب ب كاكاب لاقو ىهتش هللا تح رد الف يتاعدف ًاظيغ 0 داك وهو يدح ءاحغ ةعاسلا .

 عنق لو تءنص يت> كلذ داز مل مث ىنذإ ريغب ءانغلا ل ىلع 2 نأ كرادقموا كرمأ ن

 ريخشب نب ثرحلا راو> ىلا نرد 5 * يراذ يف يراوحلا ىلع كتءنص تيفلأ 0 ١

 تقسو معروف ف كا 1 و يم الو ىل كف نيبؤملا أ كرعأ غابو 82

 هل رف قد دفا بأ تعلعو ىرجام ًامغ تكف نك انيخا ةقبظو: نينغملا ند الادب الأ
 ى

 اما يد اعدؤ هتقو ند ه> وو ةصقلاب ها دحر اهرهماف ينت 2 اهنأ يددح علع ٌ

 أ
 أ
 تافو ىذم دقو هب م نيتييصم كببأ قر نما آلا تراص دق لاقو هيلا ىنءضو . ا

 0 و يي يدلنا لع ع را فد ع ا وكب ىرخالاو
 || حرتدق سما هلالةليحت مالا اذه يف ىل تسلو جلا ام يغوع تيشام [كيادلا راد ىلإ 00

 هذه يف ةمدخلل حاصت تن افا تناإ مك نظل كدفسأ يد دوك يح لاقمأ يدب نع

 لاَقف ع دو ءانغهتننغو دوعل هل ”[ف كل هتيفعتساو كريذ هتف رعو د رفنم كي هدكح الإو ةحيضفلا ل

 3 امعإو ال لاَقف امهفر ل له قدسا لاو اءهقر اظت اق 1 أهم كل م كرا نع ىنَغ 6 2 1

 ظ
1 

 ا

 باخو ىيايلاو تلعب لاق من بو !«.نسحتاف اهل هتف !مممنص نيذللا كيتوص نغ لب ل ا ٌ
 كب 5 هنركن ان لبق نم تم قتيل يدشايال تلقف كنا ىنعو كيرلع دارو تلف 3

 نع لكو قالطلاو قّملاو ةقاثيمو ةللادهع قذف الاو ىذدساب كتاحو ىكلو ةلح يلامو

 تا تن ضف لاق دهع يلو 0: ةفياط الإ [دبأ تدنغال يل ةمزال فلاح ام فلاحي

 يت>يناندتساف 1 انو د.شرلاىدي نيب تفقوف 50 يرسل لك م اذه نم هيلع

 سصعاو فارصنالاب يدح سصماو ىد نكسو ىلع لّقاو ىن>زامو هيلا ةعابجلا برأ ترص

 ةئصب :لصوملا قدا لإ ًاموأف اج نودملا غو ةعاض تقسو يود ا
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 ةدودعو لقعةحو ا فرط نم هللا درع محام عمم ةيالوب لمحتم ىلوم ل رك الو هلاو 1

 ْ هيدا كلا ديع نإ دع تح دشاا - نك 5 دما كفن هل نسحلا لاَقف رع

 ١ ينفصو ى> 0 لكب يظي رهو ىفدو يف هللا هنعا ريزولا طرفاو يمالك فاعضا ف هل تلَقق

 دعب 'ىش اضيا يدنع ناكولو ةنالثااو نيتيبلا ثيعا اعاو يدنع كلذ سلو رعشلا ةدوحم

 3 اي هللاولاقف رووشملا عب -فرلا ل الا بالا اذه يف هلو ريزولا هقصي نأ نع رغصل كلذ

 كالوقو كرعش رادقم تف مع ول

 ي

 نكس نيالا يف سن ذا مار ءانداحماب

 * ىيلثم حبصي فك * كاوق الا هاك كرم يف رعش كل نكي ملول هللاو لوقلا اذه تلقامل |

 نب داجح ىندح ,لاق طلا ن نا دا ىنادح لاق هظدح ) ينندح ( اديحم اعاتب - ع

 1 مواسالاف 1 و 47 ىنَغ نه 1 نأ لوش ىسرلا سان ءلا ٠ نإ هللا دبع تعوض لاق قحسا

 ا لع ا اذه تءضوو 0

 اهداغ هل. تلقف“ الثل.ح © . وصلا ماوي: يانا
 || سابملا نب للا دبع ينئدح لاق مجنملا ىحي نب ىلع انئدح لاق ةمادق نب رفعج ( ينئدح )

 ا تس ةقر يتمعل ةلراع 00 تلكيف هاير ىميلعتو ءانغلا ّ ىلو>د بارس ناك لاق ىعيبرلا

 © نعرتسيف كلذ ن وكيو ءانغلا ملعتأ نا يهنش 3 يننا يتءعل تروظاف اهنم يعنم ببس كلذ نوكف
 ١ ف يفوت يبا نال اهءارو ةبا مال يل ةنجلاو ىلع هقرلا نم لاح ىف ىععو يدج ناكو يدح

 ْ |[ اك نأ 1 لع تن ءاغ ةوهش تالقف كلذ نى ا كاعد امو يبان تااقف لضفلا يدح ةايح

 2 كعنم ينازل هلو هراتخت امو معا تن ىلا تلاقف يوق عبط ءانغلا يف ىل ناكو ا م

 كلذيفاذال تاقف كدحو كونا حضتشو طقستف هب رهذثتو كلذقذحي نا ةهراكل يلاو " يش

 1 ةيراذا 0 : كرت 2 ك١ و كذب 3 نررقاو ا ةعاممجأ 53 8م اهايحاوص

 ذخا هيف يدكو ناك امتاو هلا ىم ابرقت هنظيو كلذب ريس ناكف يدح ساحم مزالا ثرصو

 ا هيدخا آلا توص مه ريغ الو ناحد نا يسد زالالو عماج نال الو قدسال 0 53 مف ءانغلا

 ودعا درعا تسسحتاو ىلإ حص دقو اثال“ وا نينَّم ةعيسأ كنك اعاو دحالا عسا رس تكف '

 يجرعل عع ف ةئديص توص لوا ا ةعانصلا يقف ةوق

 اللهاجم ادرب ندحملا ع تنذأو 3 اههجورح نعزألا ءا 5

 يف تعنص مث
 فرالاف ق .ةعلاق ينحاملاف »* فرس هيل كعب ند ه رفقا

 ووجع 0 كلا يخيف 00 ايناسو :اهاوقا تنك يت ةيرالعا ىلع امهتضعو



 4« فل 1

 هلوقب يجرعلا ىنع نمي يناف
 القا: ءيريلا ناتقيل نكلو #* ةيسح نيغس ن نجح 1 ءاللا نم

 تكلا نب ديما تال غابو لاق رانلاب هولا اذه د 1 لأسأ يناف اه ت تاقف لاق

 فرظهنكلو هللا كحق ينزعا اذ لاقل قارعلا ل اها ءاضذإ ضع نم ناكول هللاو امأ لاقف

 لاق عكو هب 6 ناخد قل مراخ ىلا 1 كك ا 0 زاجملا دابع

 دقو نسحلا نأ نإ نحر را دبع ينثدح لاق يريب زلا بعصم انثدح لاق ريهزأ نأ نيج ارحل

 را د ا ما ا ذا رابعا قمر راح ولا اني لاف ىتذ يلا نا
 هلوق ىعاشلا نوف لاق يتاوللا نم هللاو يفا تلاقف يرتتسا ةاركا اهيأ اه لاتك

 الف_فملا ءيربلا ناتقيل نكلو * ةبسح نيغبي نحجحي ملعءاللا نه

 د رك مصت مل ةيمراط * ىر الو بولقلا اهنيعب ل

 وه اذه مزاح 3 راثلا اع ذعب النأ ةئ دا ةرودلا درا هللا [وعدأ هباحال مزاح وبأ لاقف

 هنعيورو ةربره ينأو دعس نإ لوس نع يور دق نيعاتلا هو>و نه اجد مزاح 3

 ئردلا يدك لا قاركلا سدح لاق ىمع ( ينثدح ) اهؤارظاو 0 كلام

 خا لطالا نت 0 نه تفرصنا لاق رع نك يعل 02

| 
| 

3 

 ا
 ا

 ١

| 
 ا
| 

 ظ 0 ةيراح تت

 داك ملا ءيزبلا :ن ل كلر ان هي نعت نححح م ءاللا نم

 0 3 كبإو ما تلاقف هللا كمحرب اذه ناكم اذهأ اهل تلقف

 4-32 ىبيبرلا تاع نب هللا كيع دايخأ --

 ةورف ىفأ نإ سنوي نبا هلعأ هيعدبام ىلع عيبرلاو عسرلا نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبع

 ضرك اوما طل هنأ نو«زيو كلذزوءفدب ةورف ذ يبأ لاَ هنا سيل هنأ لقو

 رعشيف لضفلاهنبأ ر ل عم ةروك دماءر انخأوهيلاو ءدا روصنملامدخ اماف هابرو ةورف ينأ نبا

 ساسملاابأس ايعلا نب ا كيو * يلاسموللا ىلق وايصتنك * وهو لضفلا رعش نم هب ينغي

 نم سبل هفيرظرعشلاوا+ 1 سس اخر ذا "ةعندلا دج بح ااعع را اك 0 77
 انشأ نو بهذملا حلم فيررظ عوبطم رعش هنكلو لوذرملا نمالو لزحلا ديلا رعشلا

 نع دمج نر ىي 0 دب ناكو ييبابريشلا مساقلا وبا ( ينثدح ) ملا دالواو نيفرتملا

 لعتايزلا كلا درع نب دمت لخد لاق يعيب رلا س اعلا نبهللا دبع ينثدح لاق مزاح نب.

 هللاواذه كلا ادرع نب دمحم هللاقت هتس>تساف 00 يفانغتسا دقو هب 1 هند نيب انأو 5 قئاولا

 اذه ليحأ كاتفاءانا كءاطمتساور:هل كلئاتساو ردع كلف السلا ىلوأ نسق
 ىلوب نينمّوملارتمأاي ل 2 هل لاَقِف كالذ ريغ نوفرعال ىلاو٠نباو قالو ناو يالوم

 0 عباسلا 3 ىتاغالا هكلاذاحال]
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 عدصمب موقلاب 0 ا مهرمعب نيملاو ىاقداكدق

 اومتص ام سي هلل سيلآ * اهتدمهدمب تفلخو اوراس

 كيبأ لوق ىنذشناف كيلعال لاق هيورأ ام نيئمؤملا ريمأي هللاوال لاق
0 

 سس قمح

 0 دارا ل حار © .اراقلا كتريح مولا دجا
 أراط 0 || ُكدَر # و 5 نو كاذزاك كن 5

 2 مهقفاو آم سانا ىدنعزا ريخلا نه تعد

 اراسف يوعأ نم نابام اذا * ىنل ناريلا 00 اذ امو

 كبأ لوق يندشناف كاع الو لاق نينمءوملا ريمأأب هيوراام هللاوال لاق

 اهاسنا الو يباق اهرك ذنع * ىنئني ال يتلا ءابه_هل راد

 اهانث» نيل ةلمخلا يط ها ماصل عيجضلا اهيوطيءارفص

 اهاشن واه“ 2 ةوهش بلا # | الا 5 عيطتسإ و

 لحرلا - دو كيلع الو لاو يمال هذه ءايهص ناو 4 م 5 2 ها هللاوال لاو

 هتققعو | كس دقق كابأ هللا محرو كلفاف ه1 ماع - ذا نكلو هماب ببشي نأ

 أنة كلل ىد الأ 3 هرعش 0 شل ذإ

 «.٠

 سس وص

 الام + ادرب نيدخلا قلعتنداو »* اهه>و رح نعءزقلاءادكت طافأ

 الففملا ءيرياآ ع ناش نكلو 0 4 502 يي

 المسال دوباو "”ديعدتو *يرزمت روش سأرلا ب يضخ ين ا

 ةلرجل ادا رطل لذا هكرازجاك ةىذزس: تر رج تاذآلا ىلا اوم

 الاه سانلا نء جح ىف مار ن«و «تالدو تءيرفيودقلاةر عا يدل

 سداسااو سدهاخلاو يناثلاو 0 لوا ليش يهمبرلا سا ءاا ندللا د.ءلءانغااو يحرءالرءشلا

 يملا رازعلو هعنص رعش "لوا هنالاّشيو ةعنصاا رذافو ءانغلا ديح ن٠ وهو تايبالا هذه نم

 ارايخا انه 4 اناو ساحب ريست هناتك ن“< نأ مهاربال هقو نةارفلا كلك جس نءا

 نبد# ( ينريحا ) هذه يوس ىذه دق هرايخا رثك | ناك ذإ يحرعلا رابخا ن« رعشلا اذهل

 نب هللا ديبعلاق لاقمماس نب هللا دبع نع ىنئادملا نع عمج نب ليعسا انمروهع لا عكو فاخذ

 تاقمث 3 تان تينداف هيف تئفر مالكب ملكتن ةليح ةارما تيارف اجاح تح رذ ىردعلا رمع

 ىمه اي ل“ ٍَ تلاقمأ اة نسمبكلا 50 ةح ورع هلا زا هللا نيفاخم اماةحاح تسلاهللأ 4 اي "1
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 لاسف فيرا يف ديدش رطم سانلا باصأمث اهتاطف قالطلاب هتبلاطو هتضغبأف اهقاتترا ةدش
 9 كر هللأ داكن ع تفداصت مهعم ءايهص تح رو ةئيدملا ع 0 |مظع الام محلا قتلا

 رن دقو ءاسملا يف تعءقئاساف يداولا يب و لا 5 * اقرتفاو اهارف ة ةفز يف هباحسأو

 7 6 ةئيدملاب ناك و 01 ا ماع كالا مف مال رك سشدع> نإ اه زاتحاف اوفخو سانا

 مهارأ لو 00 هللا ديمع نإ ةدءاط نإ يع اهطخ دق تلاقف ءابهص و اه>ا

 ىتح اف يف يلاتحم م نأل رح وهف . هل كولمم لك اها لاقو ىد>> نبا اهءةشف هيلع كنوراتخ

 ءاممص ىلع تا هنم تقرفف 0 1 ناكو ف تلان ةنرض 0 اهح وزنأ

 اهريذ امريخ ف اهقراف هلابام ءانهص ةمعل تلاقف 6 نأ ا م موعم تندحتف | >7

 لاومرلا نم ارك ير اذه نا انيس 500 مل تلاقف مع ز#و الع ردقب مل تل

 ءامهسصل 5 نإ ناك ول هللاو ايو هنو ربت 0-2 ىلع الإ اهنرعأ ف اومادقتب نأ يغب الاف

 نب يم ع ص اهنلا تلسرإف مهدنع ند تدحرؤذ مْ رح تشر ولو ؤاؤالا بش ” امقنل

 ىسيع الإ اهاهأ ينأو هل تمعن اف اهطخف يضف ربا هتريذ اف ةنطق هتيقلف ينطخيلف ششحج

 م دحاو لك نوعأو' | اهضتفاو ا نؤَ لذخدو هتح وزو ندحح نا الإ يش 0 ةحاط نب

 مف لاَقف ه.حاص

 |! لع ءاهتالاو) : روعأا
 اهانع بيط اهاوش ليع

 * تروغتموحللا اذإ بسلا

 نإ

 اهانثم نيل ةلبخلا يط * اهني عيجضلا اهبوطي ءارفص

 ان

+« 

 اهمدر ريثو امايقم كا

 اهاشنو اهءسسأ بح فوملايف امنجأل اهعيحض عيطتسي ول

 اهانأ الو ًادبأ اهركذ نع * يبتأ ال يتلا ءاببص رادإي
 محرلا دنع ىتثدح لاق دعس يبأ نب هللا 00 لاق ىلا رصن نب بيبح ( ينربخأ )

 0 نب كلا ديع ناك لاق هللا ديع نب دم ينأدح لاق جرفلا نب دمحأ نا

 لاف ىفوت دقو هباتك دروف هءاع مودل را هبلا تب كك ندحو نوللا دنع رعشل ام

 وه انف لعفف كعفذ ٠ ناك هل. كب ال هلاك نع نينمؤملا طل ىلا تعد و هنآل هناوذا

 كلملا دبع ىلع مدق اماف هه>ول يع 3 * عوجرلاب من نذالا تأ كك هند عابض ذإ هقيرط ف

 كسأ لوق يندشنأ هل لاقف هعءايضن ءابخأف ةناتك نع هلأس مث هتافوب ءريخلاف هيبأ ن ل

 كس وص

 عطس 5 0 * 0 ند 6 ىلع

 اوملط دو 00 تبا ر ي>- »* ملي 0 0 000
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 ءاقنع نبا لاقف ءرطش ءاطعأو هايإ همساق هلام حار اماف
 نوح كرس كلا هلل لملا هه ىتمان لع نام لع يار

 فاخ نب دمع (قرخأ) فروع اهلثع اناو ديز 2 لاق تايبالا نيقان تيبلا اذه دعب 5

 بعص»نب ءاطعنع هللا ديبع نب دمحم انثدح لاق ينالغلا انةدح لاق ىلع نب نسحلاو عكو
 دفوةفالخ ازيزعلاددع نب رم ىلوو كللملا دبع نب ناماس تام امل لاق ناثدحلا نب مصاع نع

 5 هيلا لذد اءلف هيف رمت حدمو ناملس هيف ير ارءش لاقو يفاوقلا فروع هيلا

 هقعص انم.سف ىنادت مث * هقرب انيارف باحس حال

 هقرو يس هدو #* هقلب يي حرلا تجارو

 هقح ىلر مظع '”ىرصماربق # هقدو 0 اربق ىتس كاذ

 هقبدق يذلا ريا دححو #*# هقع نم يذلا نايا ريق

 هقدصدتم دوحملا يفق راف 5 هلح نيملسملا يف

 هق رف ق رفاق قو رافلاب تمس
 هقونالو دو1ا ىلا دصقاو * هقزرنيماملالابعقزراو

 هقسإ مل نم مورحغاف كير عش ام ءالآ بدع هرج
 محا زماي لاقف هلأس فيوع طاف قمح لاملا تدب يف كلامو "يثيف رعشلا نم ائسل رمعدل لاقف

 نمحرلا دبع هل لاقف ءاطملا تقو ىلا ق.ظملا ىلع ربصناو هايا هرطاشف انق 1 ءىقب اهف 3

 ذخاف كلذب كال 517 لاف لح راااضر ىلعو نيئمؤملا ريفا رفوب لب كالملا دبع نب ناماس نبا

 1 قر يح ءاطخاو هزيم نلال كراسظا و هدب

 كس وص
 اهانثم نيل ةلاخا يط #* اهلصاع.يحضلا اهيوطي ءارفص

 نإ

* 

 هقسو شارقريخ ىلا ىلا « هقلخ ريم هللا ىلآبا دق

 * هقفو ىاملا ريا رحاب

* 

 نإ

 عارم. لع اهالوأ روغلاب » تو وغتموجنلا اذا عسي تا

 اها بربط اهاوش ىلدع © اهفدر ريثو 00 تذذدع

 اهانناءالو اذبآ اح نعا»  يبتأ ال يلا هانم وادا
 بانك نم يطسولاب لوا ليغ ماشه نب ا د شد نب هللا دعل رعشلا

 يللا نبدا

 وبأ حب نإ دع ينأد _تكءآد كاف هلت نبا ب دو لاق يعاز زأاد# نب مشاه ( ينريخا )

 نبخحا'ئ 4 ءانهص اهل لاش ةأسعأ 1 :دملاب ناك لاق كل 7 دابع نب ناسغ نا ع نام

 نم اماع ردشإال اهعم انح دكذ اهأ مع نبا اهح وزيف ليده ند تناكو اهحو ىانلا
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 تاك هحولا ولو االيص] © "انه شكرآ كح هال
 بتات“ ةرثبك ”يضوع دو نيرو ناك هلك ك2
 بانح ينب رقص ناهد ىلع « اما ىتا ذا هللا تدح

 باضخلا نم نسئيدق يايا: * سق تان هقورلا نكرت

 تانحا دكذ هر ند * تكد نر 00

 بارسشلاب قرمتي ىسيقلا يرن © اديمح بلك ىتف 0

 لاق همع نع يعمصالا ى 1 نبا نمحرلا دنع را كرد 8 نب دم (ينربخأ)

 نب ندح نب ةيقع نب 00 فروع وهو يقاودلا فيوعل ة ةرازق ا لدحر يندشنأ

 امغارم فيوع ناكف اهةلطف ةحراخ نب ءايثلا نب ةئاع دنع هتخأ تناكو يرازفلا ةفيذح

 فروع لاق هديقو ةئيع جاجحلا سدح اءاق سانام ريغب قاطتال ةرّلا لاقو ةثيعل

 داوعلا تمانو كانأ ري * داقر سحي اه داقرلا عنم
 دايك الا عدصتب هشنإو 2 عجو# ةشيع نع يئانا ريد

 داسجالاوحورلا انيفويتوم # .انناكف اهؤالب سوفنلا غاب

 داسحلا هب اورس دق نيجب * اوحب .صاف كاذمويبراقالاءاس
 اوداب هراكملا اني نوءفديال * منأ واواندج ةرثع نوجرب

 داقالا هقوذ ”نهاظت ناع * 1 ةثيع ندع 00 1

 داقحالا يهذئدنادشلا دنع « هنا ةحيصالا يفن هل تاخم
 دافرالا راقت نيح دفرلاب # هناكم د ىف يأ تدك

 ا يا .نعافا او « هلم مارك اذ نيب نم أ
 داضن هيلع تكبداضأ نم 1 نذح نمناكول

 يفاوقلا فيوع لاس ىبتعلا لاق لاق هيش نب رمع انةدح لاق ىاوملا رمدأ نب بيب> (يئريذا)

 ادحأ لأنال هل 0 ثيدح وهو ناو نب 2 نمر لا دبع هب رق ةلامح ىف

 ةحدم .فيوعز اقف .هلاعانج اهلمجلاف اا تنك |0)
 رصبلا ىلع قشتال ءايميس هل * اعفاي ريخاب هللا ءامر مالغ

 رهقلاهديج يفوىرءشلاهد>يفو# هّيبح يف تقلع ايرثلا ناك

 رزتاو ليذلا عساوءادريدرت * هبايث تريعتسا دولا يأر امو

 رصتسال ءاش ولو لذ الب ليلذ * هلاك ىلو ءاروعلا تابق اذا

 رضحالو يح ريدابال نيح ىلع * ميم دص ولو ياساف يار 00
 برعلا نم موق ناك هل خا نإا يف >7 يرازفلا ءاقنع نبال تابالا هذ_ه ديز وبا لاق

 نبا اي هل لاقف هيخا نبا يناف 'يش اهم هل قبي مل يت> اهوقاتساف ء اقنع نبا مأ ىلع اوراغأ

 كدارم ” غلباو لاملا حورب 38 3 ةيولح نم لل-هف يرئام كمءعب لزب دق هنأ ىحا

 ا 1 15_30 1000709012 تا ها 772277 15 75 17 7 175 7 م تك تح
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 لاقفىنافلاخ..ثلاو ريغصلا يبصلا مكتم لتق اعا كلما د.عدل لاقذ نين كارما انءامد نامعتلا هل ْ

 اع كلما دبع يضعف ةفالخا يف كلغ ريتحال كب الاخأ ناك ول نم هللاو امم لتق نامعتا .

 ١ رو فال 8 هنع ضعاف رونوم راك خيم نانمؤملا ريمأب ضايعو ةيؤاعمال لاقف اديدش

 نم ةيسق 4 36 نمو لتقلا نولوق. باك هتدلو ن*و ةبواعم نبدي نبدلاخ لمحو ةيدلا ٍ

 دع عك رج ا مهب مالكلا عشرا 6-2 موقلاب لعق مك ةيدلا لبال نولوقي ةيمأ يف

 اموملع لبقأو ماعينب سعب ىلا ةئديع نب ديفس 0 دودبع يب ضحإ ىلا ةلداد عفدو 0

 انعيَصَو يتءذاعر م ًافاقلطنا مكةيدلا 5 لاو مكتيدعأف ينايدعتست يات : مألاقف كلملا دبع

 كعوضخ ير لاق وهردص ةادءاح ب رضف هتفريو هب هفطمت تبا مالكي كي نا عا |

 بلح هيدنو دوع نم ريصأهل لاقذ ةل>اح ريصالاقو كلاادبع بضغف هدنع كدفان ءاقرزاا نال

 يونغلاريدغلاز: ىلعكلذ ىفلاقف ةرضاخلا ومهم ةيداملا لهأ لو سق ىلعكلذ قشو التفف |

 نيم ةبحا قشمد لهاو * ردب نالو ليتقلا ةلحاحل

 موي دصر ةعيذص نو 3

 نوف م كب دو دعو *

 نوزلا ا ا لحن
 ندب نإ ضيساو طبخ 8# هلع تشق ةمآ ةقيلخ
 نونملا هعشّتس ىف 0 * ايانملا نبا دنح اسا دقف

 دودبع ىب نها لحر لاو"
 امد هب ءافو اناكاق ديوس * انخيشب مهيديس انلتق نم

 نحسلا وهو! لا لقو
 باكت رفظامو سق تي ز>دقل # اماسا ةرازف اذيش نْل يردعل

 اسيق ضر ةيهس نب ةاطرا لاقو |
 اروح ايقّدنم لابلا ىخر * ديمح ىربو انحش لاق

 ركن عمسأ ملو مكب 1 رمع لاطو كاذب امد ناف

 اروبالا رضماهدعب تطعو * .اراهج سق اهءا تكانف

 سقو ديمح لعفب رذفت ةيلكلا ناسح تنب ةريمع تلاقو

 بايسلا كالا بك ماد « أ عم نَذَق ىلا تلك تمس
 باهو الب اعد نم قياضآ * يت> ضرالا قدب ب ىذب

 ىلاو ام قل ىلا“ ”نسنف لف ةريزحلا ىلا نيف

 بايآلا ب> نم رهملا يدفي * ماس ينب نيل انيفلأو

 (١)باهالاةر>نمتناوتبال# يدفملا روملا ةودع الولف

 باهالا لابرغ تناوتبال * يفملارهملاوهللاالولف يورو 2 )١(



 (١1١هو)
 2 2272ئ 222 25252 222222222222222 تت ب لىللى1 2 2ت؟ت227252درطتططلل»+ هل - ل

 اندم وانانج دمج ند م عجشأب « رداخ نافخم ثيلام مسقاو

 بءصم لتقو ةفوكلا نم كلملا دبع عجر اماف ذئموب لتقو ةنيبع نب نارمع نب دما ينعإ

 انئدح لاقوةرازف نم دو.ملا لهأ ىلا هب ديح ىتأ امف هملكف ةليخنلاب ةجراخ نب ءامسأ هقحل

 نم اندقأف هتمذ يف رخلا ىلعام كتمذ يفو .كيلمف انذع كبو كانجاف كالماعو .كقدصم هنا

 أ ةنيب مط تسيلو دححم ديحو رشتساو كلذ ىف رظنا كاقو كالملا دبع ىنأف نبكح يعاذق

 نب ورمع كلذ يف لاقف ةعاضق تايطعأ يف اهساح يفا لاقو فلأ يتئامو فلأ فاأ مهادوف

 يلكلا ةالخغ

 اماذلااودقتءاوداح الا ىلع * القع ناسذ ينباي اهوذخ

 امامف -اماع مكل اهء * اضيب ناوسمىنب نءمهارد

 اماملا مهذب .نسق ىلع * ليوط موب هنأ نغأو

 اماس نيد ةفونتلا ناحرم 5 ل فرشلي كر
 اماقو ءرصبأ نيح ريكف © ديعب دل, ىلع اصخش ىأر

 اماعن وأ اننأ تيار .لاقف ف ءانلا حرتتتلا لالا لشإو

 انا لدا ىذ مل نا 2 حا

 اماطح ايطح ىكرتاف ةىعو *© ردبو ححس نم تيقالاف

 اماحالا هبات مقوب قدي * هاوش لبع صاقم لكب

 امرا مرا دشاف اذا © حوت صرف طال
 اماثالا اهعمادم تلب دقو * نز-حو شهد ىلع ةلئاقو

 ماعلا عصر اوعري ملو # اونوكي مل ةرازف يفب ناك

 اءاكرلا م نءالو * ءاثب مهم ارضاح راملو ٍ

 مث سدق لئابق رئاس تعيتتسا من احالسو اليخ ترتشاف ةرازف تقاطنا ةيدلا اوذخا اءاف لاق

 ومبو دودبع وب هيلع نم ريك و ةريثك باك نواب نان وطن عمي نيقتانب يعدبءام ىلع تراغا

 نب سقنبة>حاطو ردبنب ةفبذ> نإ نص> نب ةئديع نب درعس دكموي سدق ىلعو بانح نب ماع

 دودنع قب نطنا ءاو'يشب م كلطنال انا ماعيف ا اف ءارسسملا ينب دحًاراسإنإ 0

 نييديعلا نم لتقف بوبأوبأ هل ا 1 نو امو اد.حالم ناذالا نالئلدلا عنصاع

 ريا غليف الاومأ اوقاسو الجر ني مهنم اولتقف نيم ءاعلا ىلع اولام مث الجر رمشع ةعست
 سق نب ل>احو ةنينعنب دعس هيلا ثءري هيلا دك قارعلاجا> حلا ىلواذأ يت> لومأف اف كلا ديع

 الجر ماتق نئلهللاو ياكل لاقو ندا يف ا هيلع اءمب مدق اماف سرا نمرفت اههعم

 ظ ديوس نب نامءاو درو انبأ ةيواعمو ضايع دود_دع ىف نم هياع مدقف مءامد ن :ّش رهال

 لاذ دودبع ينب خيش ناكو نيق تائب موي لتةنم فرشأ ذ دِئموب كلام نبأ 50 ناكو

 ١ مرمما رج صل 0ع تجمل جيب مس كو ب دج عير »مج دج ا و كس دس خمس صج ص م وصس هر رع سس سس.
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 اهني سضأ دنغالا عزنتا « نكنتمو ىفاوقلاب اسيقففعو
 « هنا ناللع نب سيقدل تاقف

 اموصيال طز, ىزنت يمدنو * طهارج رم نمدراقاتعلابامس

 اهنوزدعو اهلهس املع ءاونس #*  ةلتل ةوامسلا ضرع اه ناكف

 ابني نر انين اانا ا الع

 اهتلابزرلا تضعاَم اذا عنلإ مس

 ةنيغض بلك نأثيف لمسح نذ

 اين اع ل ىف: تالا < عضل يتم نيديلاك بلكو اناق

 اهنيفد اليلق اهيحاوض اريثك *« لدحبنب ديمح ىلتق تكرت دقل

 اههئنج يدوا ءاديصلاك تفلت ه 7-0 اهتقلط دق هيسيقو

 ةرازف ينيب عقوأ ام دعإ صالا اذه يف ام ناس لاقو "

 انايني#لا ناب نم رع ىك + لاغاني لان سلق كتاب
 ناسف سانلاريخ و راخعفلا موي # ةمركمو لام بس> ووذانا

 انك اهنيدر ال لمازالا ثرغ # هبتعمسدقو رم ةيم نبا انم

 اناث دع لمر نماوالا ةادغاسيف هسزراوف تدر يذلا ىلدحبلاو

 انك اك ايام كلو
 انالكشو يلكث نمو مونم ريطال * رزج نم هافلاةادغ انكر 9

 اناوخاو مع مع ىندإ يكس هاقلاب « اط محال يب ناو نمو

 كلما ديع ع نايح ذكموبإ بهدم نب هللا دنعو ناو سم نب كلا دبع ىلا ر ا يوتا املف

 كيا اهم 3 ماد ترداغف

 كال ادبعلاقفماعطلاب ' جو ىر ازفلا م 5 9 ةدعسم نب هلل ديعو لد 31 كاللام ام نب كاسح

 اهدعب ينءفنيال ة ةعقو 000 ديمح عقوأ دقل هللاو ال ةدءسم:نبا لاقف ندا ةدعتسم نبال

 ةعاطلا 2 ةرضاخعا ىف مك كلوا ىندب ناك نا ع أ ناس هل لاذ ريغ اه وكت نع يح ماعط

 يار املف باذ ريغل 7 || ىلع ةرضاخلاب ام اسشكرو رو لع راع جرملا مول م 5 انيصاف هن .صعملاو

 نبا لوق اديح  غلبو كلذ ٠ ند تعزدف مهباصأام ضع ضاعف هموق راث باطو كلذ دع 2-5

 ينام نم 7 قف ديرو جرف 0 ند هيلا تا ا نع ةفاكشال هللاو لاَقف دكهم

 كغ نقع ,دوغلا لهأ ةرازن قيل يهنأ. ينحت 1 بلك نء نالجر .هعمو سراف

 نا ق.طب نم لك كك 0 1 ناورم 0 كالملا دع لاَقف ناضمر روهش نم تضم

  لاقف فيو ةلام نم اوحن مهالقق غابف مهلاومأ ذخأو مهنم عاطتسا نموأ مولتقف اولعفف اناقلي
 يفاوقلا فيبوع

 اهلمم فدعتلا ىلإ .اهيف .ةلزنج .«- لدم ردت قلل نأ هللا ين
 أامجيعم 1 1 تع ةيحيرس * انني ب و هيطاعت 0

 ا ذحا 1 0 * 0 مل ىلآق 1

 ننديببا ل ني اسيوي نعد نت نجا ان لا
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 (ؤطؤعز

 0 ع اوقحلاف مكنيو انني :. يذلا انمطق دق انا مهلا اوادراو يكالت ى اكلا جاعب نبا

 رلاقف اقرا اطرد زاك اولتقف نييريغلاب رفظو حان نبا ليف اولا ضرألا .٠

 نيسلكلان م ةريغرك ذب ملو جاعب نبا لتق يف لبالا

 رحاب دثع ةعيب يغب سلاجم © اهناك رول جاع نبا ىع

 رجانحلا فة ذهارقلا ل وط * ةيدج هياع يلكب فت

 رجافلك نم هللا ماقتنا كاذك « هئلع مب ناك نه هل لوش

 هلوشب مهريعي لاق نييلكلا ىلع بابا نب ريم راغا امل ثرآا نب رفز ناك دقو

 لس صم باذع ين . مكباصأو « مكلعنامزاا باك دق بلكي

 لدحم يننإو نوتيزلا تبانع * ىلا 2فاعدالا هوا كازوإ

 لزهمو حاقللاب بوذت ضر * اإل اودلاو.كعضرابو

 ءام ىلا ىهمتاف سدق يداون ىلع ةراذلا ديرب جرخم م لدحم نب ثيرأا نب د.ح مط عمجف

 كدرام مكحيو ًانبق مهيسحي ندعو ءاسنلا مه تلاقف ن وكي نايبصلاو ءاسنلا اذاف بلغت ينيل

 ان 0 سمالاب اًنيلع راغأ اولاق 5 امو 52 طل تااَتف ماعؤام 0 ان ملاعق دقف انيلا

 ندخل 2 ملاداع اري عاد 1 لا كب مو اناومأ قاتسا تاوراناحو لكن كلل

 | م عدبو يعادي ةينصو نبر>و نولع عانق هوك نم ديرام ديم باك ضع لاَقف

 انهه ن ا ١ ويل هد مط لاقف ا 0 موقلل هكر اخ نوريسل 1 هانيف هوعساف

 تانج نب ريسهز يفب ند تدب لها ىلع ةراغلا ديارب سراوف ىف ريك 32 دقو لاوءالاو

 ا ؟راعش هبادكال دله لاقو 1 موقلا تدب م ل ىلدللا هياع ن> يد دم ماقأف 0

 ساحو هبوت فذق ناي رع نجر اج نيف اجو ركش تا

 أ نايرملا هريذل ءالب ةئيدملاب عمسا أ تنكدق دق ريم لاق ريم ىلا نإ نلف عسا : ىلع

 انيلا نوعراسسف بيراعالا تناك نا هباختال لاقو موقلا ريع دصتف ال لاق مهثر تدل

 نكر تي جل هبال - لاف ريم 1 تفقةتسف م ع || لهأ 0 ناو ا اذا

 مغوأر ارم يدان اوكري م لح منيره جوج يع لقتال ايبسلأو - 2

 ظ
 ١
ٍ 
| 
| 

ْ 
 هتماح ىلع فرصناو ةنامالاو لدحم ىب. ليذ مكليو هباحأ ريم يدان 0 0م تأ ند 0

 ريمع حرجف انعطاف نورقش هل لاش بلكل ىلوم هقحلو هنويلطي بلك نم سراوف هيلع لش

 علعقف ىلتقلاو ىرتشالا نم هل رهط ند كاد عجرو زفز ىلا ايسق را لذد ٍت> برهو

 لاقو ريم يلا امب ثءد لب لئاف لإقو ماع لأ يلا اب بهذ مث طبخ ىف !واعجف 00 مطايس

 يهل رباح نب نائس كلذ يف لاقف 50 يقوأ ير 2

 انوع كرت الك ساي ديح اهل دعإتا نإ قافاالا ىف راطا دقت

 ( رشع عباسلا  يفاغالا ) ٠6
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 لوقيو جرملا ىلتق بي رفز لبقأو دايز نإ
 ايئانتم اننيب اعدص ناورع © طهار ةعيقوتقب ا دقل يردعا

 انعاش يع طعار لك كيو « انحامو: اهات, بلك بهذنأ

 ايه سوفنلا تازازح ىتبتو
 امامالا يف*| ماه عرص»و *

 ىرثلا نمد ىلع ىعرملاتننندقف

 امرا ور 2 نباو رقص نادم

 : هين يلكلا ةالخلا نبا لاقف
 ًايقاب ءادلا نم ءاد رفز ىلع * طهارةعقو 00

 اكاوبلا تور ورغم نايبذو * صاعو ملس ىلتق ىلع يبت

 جرملا موي يف ةالخملا نبا لاقو
 عقاوو ريدتسم ريط متاو- * ١ د كانا ىرت مويو
 مقان موقلا مد نم قاب جرالبو * عبرأو ءاقللا دعب عبرأ ىغ»

 عطاوقلا فويسلا هتباصارونو * ريدموهو هتسأ يف ًادانو ايط

 *« ةلالع وذ برام ًاشيمح ب و

 * زرحنب ور نيفصلادهشدقو

 عباصالا هيد ىنعنم دج دقو

 عسا و جرااو ج رحاهيلع قاذف

 ةردع يع ند لجحر لاقو

 « جنب ًافقث نوفقثي ذا « جرملا ةادغ سيقنعو انع
 يجراملاحضلاماخا ذا * جوعملاائقلافارطا سيدست

 جرعلا عابضال سيقنبا مح © جرهلوطدعب نماوكر ثذم

 جرملا موي يف ينالكلا لطعق نب ساوج لاقو
 بالك ٠ ند لئابقلاو اهلسس د نسف دج طهارب اولد م .

 با رئلاب كهجحو رع قدلأو # 000 يروا 0

 ةلاقح دا . ع. نة ركبت

 باضحطا نك فوعو * 5 ن. لاق 0 اذا

 تارثلا ترش نيح كصنت * ارح. تتوق امرا دقو
 ٍباَصَأ نم ىلعو اهلع ريغبف بلك ,يداوب فرطتي ايسيقرق نه جرأن رطخي ريم ل
 باغتو سيق ناي كر ا عقت نأ لبق بلغت هعمو دك ضو نعلا لهاو ةعاضق ن

 5و مباصأ ىتاام بلك تأر اءاف مهلك ىرقلا لها نه نوفصتني ةيدابلا لها 0

 لز قدح مهب راسف لدحم نب ثيرح نب دي ىلا اوءءتجا ةرضاخلا لي ن٠ نوت ال

 ا ْ

 مههلع بئوف ةمرملا هنودشان, ديمح ىلا السر ريك و تاسرأف ياكلا جاعب نب لدحي
 ل ل يس يس سس مل لل ل ل محمل
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 أدهم ادع ءادعالا يف تدر «* مميت حرج نبا مولا يتنأ ولو

 بلكو ل تناك يتلا نر صو طهار جاص موب ا طوش هذه فيوع تاحآو

 نيعأ نب ٍتوبأ نب ناماس يفرح لاق يرهوجلا زيزءلا دلع نب دمحأ هيف بيسلاب ( نر (

 ريبزلا نب ةنتف يف بلكو سيق برح ءدب ناكح لاق ينئادملا انثدح لاق ينئادملا بويأ وبأ

 مدق صاعلا ينأ سَ مكحلا ن ناورم نأ جرملا ةصق نم ناكو طهار جرم ةعقو نم ناكام

 نوف نيرسنق ىلع ىلاكلا لدحم نب ديعس ناكو نووي سانااو ةيواعم نب ديزي كاله دعب

 هلل دا لاق ا دءق اماف ريبزاا نبال عيابو اهنم هج رخأف ثرحلا نب رفز هيلع

 ريشن "نب نامعتلا"قاكو هلوق رم نساتلا كححضف رصلو رجافلا رداتلا دنع لدتا حلا
 ىلع لءءتساف ندرالاو نيطساف ىلع لدم نب ناس> ناكو ريبزلا نبال عيابف ص# ىلع

 حور ىلع يماذلا سبق نب لبان بئوف ندرالا وه لزنو يعاذجلا عامتز نب فد نيلهساف

 الماع يروفلا سيق نب كاحضلا ناكو ريبزلا نبال عيابو نيط_.اف نه هحرتأف عابنز نبا

 ةيناعلا هنءاح اذا ا رخؤيو الجر م لع كله ىخ . قشمد ىلع ٍةيواعم نب ديزي

 5 0 نبا ىلا وعدب أ 0 ةيسيقلا هيءاح اذاو يوما 5 مه ريخأ 0 ينب ةعيشو

 م لاق مآشلا رع ةعدب ريبزلا نبأ ىلع مده نأ كل له كاحضلا هل لاق ناورصم مدق

 راكع نت نيصحو ةريمه نب كلامو صاعلا نب ديه_-س نب ورم هيقاف هدنع نه جرخو

 خيش 0 هل 0 هربخأف كاحضلا هب ا ا هولأف كار نإ هللا بعو نايدنكلا

 ردنع ةفما ىب ىلإ كاححلا لكر أ كلذ اشف املف كميابن له ةفياخلا مع تنأو ةيمأ ين

 9 31 ن ا عمتجاف هنوهر 0 مل هناو هدنع مهمالب نسح "د

 نب نا لاذ اوم يان واس ا :با هللا دنعو دلاخو صاعلا نب ديعس نإ

 الح تلكم هاقلن يت> انهه نم ريسل و ةيباحلا لني يق ندرالا نه رمياف لدحم

 0 سدق نب كاعد راسو ةندرالا لأ يف لمان ناد ىلإ [ودكف هنوضرت

 ل انتوعد كاحيذللل ةيسيقلا تلاق قدمد ةهخ نم تايارلا تلقتسا املف قدمد لها

 عباس 1-2 م يبارعالا اذط مبان تحرخ كائعبات املف ةمالا هذه لحر وهو ريب زلا نبا

 ريب زلا خا هلل روظتو فرصتد نأ لوك (ولانءاذام نراوقت لات هل ع[ 2240

 ىتأ يت> ناسح لل- رتأو طهار جرم لزن يت> راسو كلذ ىلا مهباحأف كيم اه رولا و

 اوراسف ةيمأ ينب ءالب ركشت  ةيناعلا هتنأف قشمد لغد يت راف يملا ني ناورم

 َنَه وحن يف كا طااو قالا و مهو كاحعضلا ىلع جرملا اي يح ناورم عم

 رفز ليقأف سقم فارشأ همم لاقو كاحتملا لشن كاس اولي املا 01

 ناوص يب ةعاط ىلع ايش با.للا نب ريع ماقأو اي سافر لحد تح كاذ ههحو نم ابراه

 هللا دنع 0 ني> رزاخ موي دعبب كالذو هعم ماقأ ةاف رذز ىلع ا.سقرق لذد يت> لبقأ مث

 17 يزت 713 775-37 77577
 ب
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 ت2 تل[ [ 56 6 6 تتقي تت ا ا يي م

 كلا قلب لكو كبلاو كفي ايرطا رمان كاقف ردنا هنمطو الجر نمطف لمح
 لو كح اذه انبلون. ف رظن ةرازف ينب اخا اش وع ناك ةيض يفإ اعنا 5

 اهماعتساو سفن ثرداحا نإ اهءانلاو ساند تلا

 اهمامعأ دحلا ف لوااطت نإ كلام يب ن* ة 15

 5 1 ثداوحلا درت © ةمونرح لدا ال نأو

 اراد, لو (تاللكوب © موا ةلككلا درا

 نسحلا امدح لاق ينريصلا نارمع نب دمع ( ينريخأ ) ينع هلغشف رئاعلا مهسلا هءاحو لاق |

 نع نودسالا انبادحأ ينادح لاق يدسالا ةيواعم نب دمحم ينثدح لاق يزتعلا ليلع نبا

 املف ةزانح زيزعلا 0 عم ترضح لاك اى ةدشالا سو ىلا نب ةدرب ىنا

 ىلع ل>ر هضرتعا يت> تماع ام هفلخ ندم اهلدس دق ةمامع هيلعو هعم تفرصتا فرصلا

 0 ا
 3 رو سمهضو> ىلع * اد# تقل صفح ا انأ ينيجأ

 لاقف هش هل لاق مث مث هعم ناتلا فقوو فقوو كيبل رمح هل لاقف

 اكو نك نذل رشح نال م # :ةديقم كيدي انك وجا تناف
 لاقف هم 2 لاق

 ك5 غلام لو * اور>ذا كل قنيرحلا يدم تغلب

 اكانه مث دحلا هانت كانه « امهم عك 1 نيدجال كادخ

 وذو ليس نباو لكاس ينكلو ال لاق ق> نم ىدنع كلام !ىعاش كار الأ رمح هل لاقف |

 يرازفلاىفاوقلا فيوع وه اذاو لاق ققفن لضف هطعا لاقف هنامرهق ىلا رمع تفتلاف همهس |
 موي ناك امل لاق ةديبع ينأ نع ذامد ناسغاوبأ انندَح لاق يعازتملا دمت نب مشاه ( ينبخأ) |[

 مل ودعي ةرم ينبل يفاوقلا فروع لاق ةرذع نب ن> ونبو ةص ونب تاتتقاو حرح نبا ١

 مه رمصأ موك دب مه<ويو :

 ادلحم وب ماب انل ماكو #4 ةيفحامأ ماي م 5 ل

 ادمغيف لكي نأانفخ ن 0 ..انواثك وافيا م 55

 ظ اهلوأ يتلا هتديصقب ةقلع نب ليقع هباحأف |

 ش اذ نإ لا يت قدور 8 ادع لحم رلانأ يواثأ
 افيوع بطاخي اف لوق

 اديلا مه ”رفكو قادلا تفل ينأ * انزامو اههس تحاس دق تلق اذا

 ا انح نوعدب ةيعاضق *# ةليقل فا اوءاسأ دقو

 ا ول برايل انا تنك دقو 8" احأ ىلا كتلبج لب امأ تتكااف

 اديقملا راما دمت اعدق * اندحم كليوتمر دقامسأ فيوع
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 للا دبع نب مهاربا هب لثمت روك ذملا توصلا اذهو ادبأ بح تمدام هاسنا ال ةللاوف ةينثلا
 نبةرسسم ينثدح لاق رامع نب هللا ديبع نبا (ينثدح) هلتقم موي ىلع نب نسحنب نسح نبا

 ىلع نب يمي انثدحو يبضلا لضفملا نع يهفارلا ىلع نب مهاربا ينئدح لاق دمم 56
 كلملادبعينثدح لاق ةرش نب رم انثدحالاق ىرهوجلا زيزعلا دنع نب دمحاو محنملا ىحي نبا

 ةياورلا هذه نم منأ رام :نآ ةلاورو يذلا ل اضفملا نع نسحلا نب ىلع نع ناماس نبا

 يرطقلا نامعينأ ن ء يناتسحسلا متاحيبأن ِ يتكلا ضن نماضيأ رخلا اذه ( تخسنو)

 مهاراعم تحرذ لضفملا لاق لاق هل ظفالا رثك 1 تاياورلا منأ وهو لضفملا ن ء.هسأ ن

 ا ىلع نب ناماس سأر ىلع فو دبر اب راص املق نسح نب نسح نب د

 !وعئصو انباولعف مهعابأ نأ الا مهم ن نمو انم هللاو ءالؤهلاقو هيلامههضف هدلو نم نايدد هللا

 000 هحوب ّ ةءاسالاب هيف مهلع نمل اماللك رك ذو

 قاقلا نم ةروس انب نأ « انتمالظ انمع يغب اللهم

 ققرلا نم انباسحازمغت * الوفويسلال محم م 5

 قدصرشعمو زب نع نع .* ىلا تنعتا اذا ينال يفا

 قاعلابجايملا موي لحكم * مهنيعأ ناك طابس ضب
 لثمتوقدنخلا موب اطاق يروقلا باطخلا نب رارضل لاق يه نملف تايبالا هذه لغأ 5

 قو ىلع نب ديزو لتق موب ىلع نب نيسحلاو نيفص موب مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع اهب
 كلم دق هيحأ ىب 1 7 رق اماف ير يا 0 3 : مولا

 اذلخ فل طرا 1 ونجأ 1
 ادهاح انعس موقلاىىسيو يراث 2# مهحامرأ بصتال ينواتدب نأ

 ادحالا يمكلالطبلا ل دال ههقيضب تددصناو قب رمال

 وهو ةلج بعش 2 ا ل بالك نب رفعج ن نمو حالا لاقف تا اسالا هذه نمل تاقف

 نم لّقو هباحصأ ن 2 رفح نأ ز "اع تلقأو لاق همت سق هيف تبقا يذلا موبلا

 ا ىللاقف لضفملا لاق هئيدجيف ( رامع نبا لاق ) هل ىفظلا نكي نأ داكو م وقلا

 تاربالا هذه هندشنأف

 اح تنأ اا ريس كل *8 ام دعب ةرازك يهانلا | اهيأ الأ

 2 ا ذا مونلا هنم عنو «# هريوو تدس نارح لك ىبأ

 متكشلا نوهاوفأيفدرإلا ىلع * اوحورت ينملا نابتفل لوقأ
 مكاوللا هعشال مرتخحم نمو * اهدسز خال يحب نمةفقو اوفق

 ملا_س كلذ دعب اهف مست »# مهم كش تدعابنا تن كه

 هسباكر يف يلع امتدعأف اهدعأل ال لاك كلذ ريغ و تالقق تمد تون دعأ ىل لاق

 ىرخالا ةياورلا يفو رامع نبا ةياور هذه هب دهعلا ا ناكف لمن امهعطقدق هتلاخ تح

 0 600 ا و و و ل ا ع رسم و و ص سل



680 

 ياوقلا في وع ىفاوقلا فيوعل لبق امناو لاق ني نب دم تربح لاقهي بقلف اديب لاق نم
 يي انج لاقت دققلا ددعأل هايم رع ءارمكلا ضع ناك دقودلوفل

 افاوقلادجأال ًارعشتلقاذا * يننا معزي ناكدق نمبذك أس

 اع قحبا ندحأ ينئدح لاق مدكو فلخ نب دمع ( ك1 يارد ف2 نبق

 دحاو ريغ ينادح لاق يعور 0 نام نب هللا ديع 0 ةداط نإ رب مغ ينادح لاق

 ىلع سفنأ ناك ناو م نب كاملا دبع دالوأ ةالو نه لحر ن ب, مل اولاق شرق ةحلشم نم

 ءارعشلل 351 هيلع ل سانال امو نذأف كلملا دنع نب ديلولا نم مط 0 3 هموق

 تدسلا لاق نينمؤملا ريم ال تاقام عم هل تاق امو لاق ةرهز ينب ىخ ال تلقام دعب يل تيقبام

 انام ةداطدم) نم يدنلا نا * هفيلحو يدنلاوذأتنأحلطاب

 اني لرانلا نع كب فحق < هلحر قلطا كنلا لابفلا نا

 قوم يدل[ تمل وأ

 ءامدلاض رالا ىلع ترطم "لؤ انو فوع نإااب كموب ءاحام اذا

 ءاس ذا رهطلا ىلع ل 1 * شج مثل ١ ريشدلا راس الو

 ءافش هل 5 توما عبرذ د فوعءنبااي كدعل سان ١١ قاست

 ءوجرخأ ادبأ ةعفانب كعفنأ الو ًاثيش كنم عمسأاال هللاوالهيلع تماق موي ةعاسلا انيلع مقن 10
 | ره جرخ#كأ نيح ةدءاط كاطعأ يذلا امو نو.ماش هاو نوءشر ملأ هل لاق جرخأ املف يف

 طق نح | قاطعا اه هللآو ال نكلو هتيطع نم زك هريغ يناطعأ دقل ةقاوامأ لق كم

 امو اولاق هتيطع نم تالصلا تف عام اقاسنأال نأ ردخا الو اركش قيأ الو يباقيف ىلحأ
 نادعق ن م ادومق عاتب انا ديرا ريناد ةرعشع غار ال يل ة ةعد صا ىعمو 0 تمدقلاق كاطعأ

 نيب اذاو ةوح سانلا اذاو هل تدحر كت هس لم ىلع قوسلا ن 2 2 لحرب اذاف ةقدصلا

 كور يأ ت تاقؤ ةنليكو ينسف هب هلع تملسف - لماع هنأ تا ظف هل ةدوعقم ل ا هيدي

 2 تاقف هنع لغم وأ ممأ لاف يلهعاتو 3 ادءقلا 5 نم دود ىلع كريصس ا 5 له هللأ

 4< ءلا تك مث اليوط ثكمو | 0 قعيصل 4 .طعاف يلا هال 2

 لاق مأ تاق لح كسا ناسنلا الإ كم ينعنمام لاق يتجاح يف رظنا هللا كدعر ىآ ت

 هذهو هذهو هذه نرفا لاَقذ هيدي نيب قا لبالا 0 هفته اوحرفاف او>رفا 2

 عفر مث ىتعاضب نم 7 منيح اهف ةينذ الو 0 ا ىح تر اف

 يردنأ هللا كر يأ ت اقف ادب عرب نم ىلع اهب نعتساف كتعاضمب كنأشو لاَقف هتسفنط

 سأر نم اهوعلطأ يتح اهودرطأف ار رذن يم ثعل م“ ىنمتشو قرمنم د] هدنعىتب اه لوقتام

 5 2 اة ٠
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 هن رت توي



 )ا٠٠١(

 لفاحملا باقر ابق مه لذن 5 ةيبر اراك نع عئاقو

 لئاق لك اهرش نم اهب ذاءعو * اهاضفسانااركتي متركذاذا
 لزالزلاىدحإسانلا,تازئاذا * ةدلب لك يفسانلا كول اناو

 اخأأي كاذمب هللاقف اهفحز ءداقو م اعد عرف ا تملع دقللاَمُف ةرارزنإ بحاح 2

 ليقثلل ىوامحأو ليزدال مهاطعأ انأو ادلو مهنأو اددع ائيسن اذاسانلا ثك ا اناللاق مغ مك ينب

 لاف مه ىعاش ماق مث |
 ع

 لئاوالاتوطخلاامدق زمااانل .# انبأ فدتح ءانمأ تدلع دقل
 لئاضتلاب نسل يدق نعو هه هورو دع لجا ناع إو

 لئانو :لاض .ىذ تع رخأ © د ناو 6
 لك الحلا دنع سانلا اذه ماعد #> اناق اع ندءالا تدبا لئاسف

 مواقمتايئانلا 1 و مئاعد تامركل ا يف موعفرأ نأ ءالؤه لع دقل لاقف مصاعنب سيق 0

 مارت الو انلح اذا لكتنال اناو راثال مهكر 3و رادال 0 اناللاق دعس ينب اخااي كات

 : لاذ مهىعاش ماق 3 * انالح اذا

 قى عوملاو مك لحو # اراك فدن >و سدقت ماع دقل

 يدلاو كارل م>فلاف رشلاانا# اننأو نوماإلا يف دامت نأ

 ىلا 0 نيحا اذا. © -ق راه لكى ننانلا تولءااو

 اعد نم مثالعلا يف اعارس انبحا * ةدجتل اناعد عاد اذا اناو

 الملا ىلافكأألا دماذا اسيقو # امصاعلدعب رخفلا مويا اذن
 يمس نمةاءسمرخفلامورباونتافو #* مطاعف عيمملا ايعا دق تابوف

 في وءا لق اناومهءابح ينءاقدعضولحلصي ديسالإ مهم سيل لاق مهنم كلذ يرسك عمس اهلف
 ا ملو ديردنإ نسا نبد#م باتك نم كلذيف هري> تذسن هلاق تبل يفاوقلا فروع

 وذو قاؤقلا تفرع لد لق يلكلا نبانع دابعنب دمم نع ديعسن, نكسلا انريحأ لاق هم

 ينأدح م” ىناوقلا فيوعء هلليق اعاو يرازفلا ةفيذح نب نصح نب ةيقعنب ةيواعمنإ فيوع

 هلاق تدب ةنيعنب ديعس نب نابانب رام

 ايفاوقلا دبجأ ال الوق تلق اذا أ يننا' معزي ناكدق نمبذك أس
 لاقف هدحسم يف وهو ىل>بلا هللا ديعنب رير> ىلع فقوف لاق

 شا كرد نا ينامع * اهاقش نم ةلبجب ىلع يصا

 نوذربو مهرد فلأب لاق لق لاق ىلب لاق ةلي ضارعا كنم ىرت_ثا الا ربرج هل لاقف

 لاقف باط امي هل سصعأذ

 هلتفلا "تسري فلا مأ * ةلب تكلم 5 و ,

 باتك يف يركسلا ديه_-س ىنا باتك نم ( تذسن ) دعب كنم او مهاراام ريرج لاقف
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 برملا يف له نام_ءللل يرسك لاق ياكلا نبا لاقو اكول. اوناكامنا تاتويبلا لهأ نم
 مث ءاسؤر ةيلاوتم ءابآ ةنالث هل تناك نم لاق ءىش يأب لاق من لاق ةليبق ىلع فرشت ةليبق
 ىف الا هنضي مف هبلطف كلذ ىل بلطاف لاق هيف هتلبق نم تيباو عبارلا لاكت كلذ لسنا

 نيدملا يذ لاو مك تيب د و ل رد هه د ل١

 ف موت ن نهو طهرلا 0 عمش لاق هديك تعب نيف نإ كنشالا| ا نابش تدب

 ملكتيل مط لاقو مهرعاش مهم موق 10 لقأف لودعلا م اكمهلا مط دعقأف مع رئاشع

 15 ردب نب ةفيذح ماقف قدصيف مه عاش لقيلو مهاعفو هموق ر 1 ب 00

 مظعالا زعااو مدقالا ,فوشلا انم نأ دعم تملع دقل لاقف امد_ةم مهأرِحأو موقلا نسأ

 مارتال يتلا مكاعدلا انسلأ لاقف ةرازف اخأ اي كاذ مو هلو> نم لاقف ركالا عينصلا ةااعو

 لاَقف مهيعاش ماق 3 < تقدص هل لق ماضيال يذلا زملاو

 اطاضن سقبس>ح سقةرازف * مف زعلاو زعاا تدب ةرازف

 اهلاحر ميدقلا يف سدقل هاني © ىذلا ب س+لاوءاسمقلا ةزعلابل

 الا 1[ لل زى دحاب دي ,ةالملا ىلإ! تك الادم اذا اذ
 اطاعفو اهدحم سبق ننام هدفت يتلانورقلابعأدق تاههف

 اهلانيم والا ىرحييف سمشلاى لا * هفكب اموي دم ناد لع

 املاح سانلاىلعدسفياودفيناو « انميججكاذا حاصياوحلصإ ناو

 دقل لاقف نامعنلاب هّسبارا مكو ةعسبر لبق موقي نأ هل نذأ اكئاو سدق نب ثعشالا ماق مث

 مل اولاقف تابزالا ثايغاناو ربك الا اهفحز ميدقو رثك الا اهديدع لئاقن انأ برعلا تملع
 انط_بوتو مظعالا ةكسايزل وز تافاي انللكساف ةدتك كل اننرو انال لاق :ةدنك اخ اي

 لاقف مهرغاش ماق مث مرك الا هحورحم

 رْخاَع نملعالةف هل تدجو .*# انتم لاجررلا تاسآ تسق اذآ

 الاطاخا نيالا يول ا زفاس اهب ةطخي' اناتاخوأ الك لاق“ نف

 رباكالا هتثروأ اهف لضفلا هل * انيأ سانلا رعي اودعف ولات

 ىذلا اهزرعسرغمو لوزبال يذلا اهب ةانب انا ةعيبر تملع دقل لاقف سيق نب ماطسب ماق مث

 مهدلأو قدا مهلوقأو رابجلاكل.ال مولتقأو راثا مهكردأ انال لاق نابيش اخأي ملو اولاق لقنيال

 5 لاَقف مهىعاش ماق 0 مصخال

 لئابقلا 'نع رملا تب وأو: *: اهلضأي قأ ماطسبل يردمل
 لضانم لكرخعفلا موي دج اذا * انموة نع نعندللا تنبأ لئاسف

 لئاقلا نيب شبكلل مهبرضأو * ةرسأواموق سانلا نعأاتساأ
 لئابقلل ةزم تدل مئاقو « اماف اهنع ماوقالا كربخيف



 )هة١أ(

 ) نارا ) اهدعب نسحلا نب نسحلا د امو لاق هلا تحاص نأ ىلا هلوعيو هلع

 ث ينادح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب يمرأا

 ةاعلا ءددتعلا دك يشأ | نأ ايد بعشال لاقف هدنع ماقأف 2-2 مالسلا مولع ىلع نب

 نمسا كل ذا 0 اهنطعأ يأ و 3 ينأ كا هل لاَقف ةهراف 0 دع درع هدنع ةاش |

 ا مالاغاي تب ةئايدملاب ةاش ع ا يل لوشو هذه يا

 يا م بعشال لاق م ل اك .اطأو اه اهديك نم هل يوشو اهحيذف

 نك ىدح ا قيل هل لاقف مهارد فول هع دبع 0 اذه ييعادك نع

 | ىبتغاولا كريخسا :لاقف ”ةيدملا روزي لكنك نف كفا كلو انا 0 ىانعت هللااو

 مويلاز اناك 5 او داكاذ هدفا 6 .حنلا ردا 7 مدا هريغ ن ه ىنمعطتو اذه دا ند

 2 لكأتأ قا ناني ه4 كاف كدك ى اتا نم هللاو انأ بعشأ اب هل لاق ك ثااثلا
 هل>ر تردكناف ةيلاع ه هح>رد ند ه4هسفنم يم رذ بعشا 0 ا دق لاق سانلا داك ا

 اهاهشااعيمح نيملاعلا دايك | عيمجو يدك نا ول هللاو لاقذ كحيذي هنأ تننظأ كليو هل ليقف

 0 وص ٠

 0 نب نس> اعد لاق

 | يفا 00 لاف ةنيدملاب كا

 اهمامعأ دحلا يف لواطت * كلام يتب. نم ةناَع

 | قحسا نب دامح رك ذو ورمع نع يطسولاب ىل٠ر ىلذهللءانغلاو يرازفلا يفاوقلافي وعل رعشلا

 قاطم ليق“ث فيفخ نودمح نب سييعلا ينال هيفو هش رط 0 مو 2 ل هيف نأ 0 ن

 يلعس مولا يرحم يف

 م7 هيسلو فيوع ا جم

 ةفيذح نب نصح نب ةئيبع نب ةبقع نبا لقو ند> نب ةبقع نب ةيواعم نإ فيوع وه
 ضيغب نب نايبذ نب ةرازذ نب ىدع نب ةبامآ نب ناذول نب ةيوج نب ورميت نب ردب نبا
 سعاش يفاوقلا فيوعو رازا نب رمغ» نب نالرع نب سنق نب دعس نب نافطغ نب ثير نبا

 ةسمدقملا تاويل دا هكلو ةلركلا وك 5 ومالا ةلودلا ءارعسش نء لقم
 لعل تناك رملا نا ءالعلا ن 0 0 ند, ( ةدم .عوبأ لاق ) ب رعلا يف ةرخافلا

 0 فان دبع نب مشاه تيب دعب لئابقلا نم فرششلاو ربكلاب ةروهشملا تانوييلا
 سدق تدب يرارقلا ردن نإ هع :هالجل ل تدب اهوأ ةعبرأ لود نم مومو تاويب ةنالع

 مامه نب هللا دبع نب نيدحلا يذ آ تدبو مك تدب نييمرادلا سدع نب ةرارز لك تدبو

 نودع الف ةدنك 37 نا كنب 2 كرا يغب ند نايدلا ىنب تدو ناسش تدب

 ( ركعات نانألا 0



 (أؤ:4)

 ةرثك نم ًادهحأ ينءعديال تلاقو مزح نب ور< نب د#ت نب 15 ينأ ىلا هنم سشأ آما

 هل رى فك آل اهترع كنكشل كرأ الو تلعأ يارا بما هل لاقف عاما

 كلي] انآ ولو ةحف نتءان ال كسيدف هل لاقف هلام يف هنوحم !مناو هناا هيلا بعشال كاخ

 ينأدح كاف نقدم ىبأ نب هللا دبع ينثدح لاق يم ) يرد ) هع5ّدي وهو هلع فرضناف

 رفعج ىنأ مايأ بعشأ انيلع مدق لاق ناماس نب رفعج نع يممصالا نع زرحملا نإ بنعق

 ءولاسف هلاح ىلع هقاحو ةبرطم هناطأ اذاف مهانفف ىنغي نأ ءولأسو مشاه ينب نايتف هب فاطأف

 ندللا اذه نا

 افاح“ اينراد قاما سمع كلا تاذي للطن

 مكبلع لاق هنع لثس اذاف توصلا هنع ذ>ا تتكح دذقلو دعم نع 0 لالدلل لاقف

 هيورم٠ نب مساقلا نب دمه انثدحلاق ىلعنإ نسحلا ( 5 ) ينه هلع ادأ 0 هناف نأ

 نسما نب نسحلا ناك لاق هيبا نع بعشأ نب ةديبع نب بيعش نع راكب نب ريبزلا رك ذ لاق
 هثاو لك دق هنأ هّثنع يف ءارا اعرو ثنع دشا ىأب ثيعي مالساا مهلع بلاط يلا نب ىلع نبا
 لك كلذ يف امهِْب يرجحبف هل#تق ديرب هنا هيريو لولسم فيس هيلا جري مث هياع ديرعي
 ىدهع تيسأو ىنتعطقو ىنترغ بعشااي هل لاقف اموب هيقل مث ةليوط ةدم ىنأ ه 0 عمتسم

 بعل فيشلا م. سيل نكلو كن وعام كقاتسلا رش درت تنك ول ياو تنا ىأب هل لاقف

 قش يذلا يرامح كالو ريئاثد ةريشع هذهو دبا ىنه هارت الف اذه نه كيفعا انأف هل لاقف

 0 وا هللاو ال لاق انيس يراد يف ىرتال نا. طرمشلا .كلو يلا رضو هيلع كلا

 لكلا ند ”لاقرافأ هل ىروو ”ىلا هءاجق لاق كل كلذ لاق لك ان نا لحق كرا يف تفص

 حرخلاف ثينلا ىلا ماق ملا طسوت اماق رادلا ىف اقيس هدنع تلو :قؤيسلا جارخإو
 تنا .ىأب لاق كب هديرا ريخ فيسلا اذه تجرجأ امنا بنشا اي لاق مث اروهشم تيسلا
 تسل كال لوقا ام عمساف هل لاق اننيب طرسشلا رك ذت تسلا فيسلا مم نوكي ريخ يأو ياو
 ا مث كردص ىلع ساجاو كءحضا نا ديرا امئاو ههركت ”يثدنم 506 الود كب رضا

 مث فيسلاب اه زعأف لتقم الو جدو الو بصع ىلع ضَقا 1 ريغ نم يبصأب كقلح هداج

 لعفت ال نا هللا لوسر نبااي هللا كتد_كن لاقف ارانيد نيريثع كيطعاو كردص نع موقا

 الو هلتقب ال هنا هل فاحلا ىلع .ديزي ال ٍنسحلاو ثيغتو ىكيو خرصإ لءجو اذه ىف

 اذا يتح ااه راك هلف اعئاط هلشي منا هاب ا اطقف هدل>- رع نا هب زواح

 ا تنا هل لاقو هنع لفاغت, هنا هارا هعم حز نه نسحلا ىنتك أو امهماب بطلا لاط

 روسآو تعش برهف لبحب ءيج هناك ىذ.و هب كفتك اذ 2 0 نكلو اعئاط اذه

 جر هياع ىمغاوبهلحر تكيفناف هراد ىلا طةسف هيا ىسح نب هللا ذيع نيبو هنب اطئاح

 هلزنم يف ماقاو ارانيد نيرشعب هل رماو هن٠ كدذف هريذاف هتصق نع هلاسف اعزف هللا دنع
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 تمضوو كلذ تالاف تنثأ لاق ارانيد نونالث كحال سليو سلا تاولصلا اف يلصيؤ
 وهو كا مْ بوب ولان مهو هائيع تظححو ههح>و ديزتف يننا علا يدب نيد ةوسنلقلا

 هل لاقف اقتفتو ارمشقتو ايقن دق نيقل> نيفخ جرخاف كدنعام تاه بعشال لاق مث ل

 ني سو هيلع هللا ىلع يبثلا زبدنم امهب ولعيو ةضورلا اهب أطي ريمالا افخ لاقف موق

 ضعبل لاقو كعاتم كلا 0 يبا سعالل لاق مْ امهءضوف هبال نيد امهعض لاهو اًناسد

 أول ال ا هو>و هيب بنار ف ضامقلا ذ دو 6 نارعال بلوف ا نورسشع وهو عاتملا نك

 00 مل لاق ال لاق توه 1 نم هيلا كحلسأ يردن هل لاق مث هب يرلا ةدش يف

 ريم سأرب ذخأ مي نوعا لت ضهن مث كلثم دلو ذإ 00 كريشاف ناهع كا

 1 ىتأ اذا كلذ كمل يف انعالا ناكو هوم ناكل نو لك كفو ل 0 نابأ كدضو

 نم 3 بروش موق مو عاتملا كعوش ىلع كفاك أ يت 3_- ةنيخلا نإ ا يلإ له هل لوقي

 ند خ- 7-0 ينأدح لاق ينئادملا نع ث را نب ع اندح لاق ةمادق نب رفع> ( يتريخا (

 هّناع لإ ةيسف 3 ىلا رظنت ا نيعلا ةديدش زو# ةئدملا تناك لاق ةئردملا ع

 ا نئانلاو يديد هم د الأف ثم اذإ ةينباب هتئيل لوش وهو توا 2 عل ىلع تاذخدف

 00 كب ذكذ طا رقلاو هقفلل كب 5 هاَتباَو تاواصلاو 0 كب 1 هاتبأ و نيلونثت كن وءوسا

 | تنك ؟ نإ هللاب ةنالفاي اط لاقو همكب هه>و يطغف ة أ نإ ىأرف تشات تفتلاو يلوضاي و سانلا

 0 5 2 تدضغف قا ال لو هيلع هللا ىلد ي وأ ىلع ىل_صق هد هف انأ | مع تا

 | تفل ل 2 قهر ودا يق 500 ام 500 ينييأ اف تلفها كنت تااقو

 هيف نأ ام دت_ثف عزا ةلوهسو ىلع تولمل هفخ 5 كالا ينو ب الل تاق نكماو

 ) ينريذا ( تام 2 همالك ند هلو> نك ند لك كدعضو ةمعكلا صو هدنع نم تدحرذو

 لاق بمصم نع يفدملا بونأ وا ني لاق .ىهاط ينأ 6 2-1 م0 لاق ىلع نسحلا

 يف ناصفلا مقود نيكيوود برضب الإ هرمقي نأ ىلع فرشاف درنلاب الجر نعش | !كشأل

 هنأ 2 هل لاَقؤ ةبرضلا عم طرضو نيكي برضف 0 عهز هباصأف 3 عالم دب

 رهقلا هل مبا رمشو كن .دود ناكللا كإ راسا يح ةطقن ةطرضلا كل 50 نا قلاط

 نع 0 نع ا ا كنوع اف دع 2 نحب لاق نسحلا ميرخلا] 0 باسإ

 لاق >- نم م ىلا ا 1 يأ كوبأ ناك بعشال لحجر لاق لاق ةيبأ تن ء قحسا

 دخن 00 ا ناكو هباوج نه بحعي وهو 8-3 يأ ىلا

 ٌ لع دحر هان ل كوش لونا مضلع ا نصت كا ان ينثدح .لاق يعازخلا

 0 ءاجر ىناب تتح الا طق اه>وز كل 'دملاب سو ىمع تفزام لاق كعمط نم ماب ام

 تدلظت لاق همج .نع راكب نب ريبزلا انثدجي لاق ياهلا رست نب يح (ينوخأن) يلا كن

 0100010 و ا 7 ا 1205: 0 تاس هت سس تس ع سس دع سمح ش
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 ةئكس غابو فرصناو هتط قاحي ال نا: فاحو ماجحلا بضفف هقاد_ثا خفتت اهرح

 1| لاق نإبزرملا نب فلخ نبدمم ( ىنريخا ) هنع تفعو تكحضف اهب يرج امو ريا

 'ةصخا لالسلا يف نا هوفرع.بتاكلا لاقف فرعف ةفصلا لها اعد مف هبتاك لأسو مهلا

 اا ءاحو تسفرف ايفر, سا اهااو امإف ايندكي ساق كلذب ريَحأَف احازفو ااحدو .ءاولحتو

 د دحعسم ف نوسش مساق مهوسيحأو ةرد نيرشع نبرشع مهوب رضا لاَقف يعاف ةفصلا |[

 , اودؤاعبال نا مهوفاح لاق مسيف ملكف نيلصملا نوذؤيو اسوا هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 أ لاق ةلايز نإ ايل ةيس" نبا مع انيدَح لاق دبز» نإ 0 ينريخا ) مهوقلطاو ا

 , ثعبف هنواك أ, ةفصلا لها اوعدا تاكا دقو هب عئصأ ام:لاقو بضغف ىدغت دقو هب يناف

 | انالط هسا يراك ها دع نب دايزا تناك ئدعا لاق مسالا نع ءانملا وبا. يتئدح

 ا ملا

 | بضغي بقل هل ةئيدملا ىلعا يف لجر لزنم ىلا ليالاب ءيج ناك هنا هثبع نم غابو مهتبعاو

 نحمي ارق فاحص ناباو مش حبقا همتشف هبقلب فهي مث نالف نإ ا هننم ظ

 ١ قرزا رفا ينارعالاو هل لح هعمو ىنارعا لدا ذا بعشأ هدنعو هدنع مول 5

 لافف هرمو علا 0 ونديام هه>و 2 رع نيبو ىفا هناك ياتي بوضغ صعزا

 ا هاناف كوعدب ناهع نب ناب ريمالان ا هل ليقوىعدف هوعدأ ةيدايلا نمهللاو اذهنابال يءشا

 ا لاقف سلجف ابح.دادزإ بدب> ىلاخاي هللا كابح لاقف هل يستناف هسفن نع نايا هلآسف هيلع
 |! هذنهو ةفصلا هذه يبشا اك هدجبأ م نامز ذنم اذه كلمح لثم لمح لاط يف  ينإ هل

 | نم دنع نم هب يرفظ لعج يذلا هلل دجاف فافخالاو كرولاو ردصلاو نوللاو ةماقلا
 | ىواسن لبعا ناكو- راتيد.ةنام.هب كل تاذب دق :يناه لاف ريمالا اهيا مث لاقف همنا هبحا
 ىلع نابا لقاف ههجو يف عمطلاو رورسلا نابو خفتناو رسو ىنارعالا عمطف ريئاد ةرشع

 | ام هل عسوأف عمطلا ينعي كبراقاو كلها نم اذه ىلاخ نا بعشا اي كليو هل لاق مث. بعشا
 |  اهإو ةريصب ىلع نٌلا يف ثندز امنا ىلاخاي نابا هل لاقف ةدايزو تنا ىلاب من هل لاقف كدنع

 ' اطورع هب كيطعا يئاواندنع دقنلا ةلقل ةثام كل تاذب نكلو ًارائرد نيتس ىواسي لما

 نمسا ىلا 00 ريهالا اهيا كلذ تاق دق لاقو ىنا ىعالا عمط دازف يا رعت

 | يواست قاخز ءز .ةمامحع 31 ح جرخأف هب تئحام-جرخأ هل لاقف يطخ» عم جرخأف

 ا دايعالا اف دهشلو هب فرعأ : ريالا ةمامع هل لاف بعشا اياههو5 هل لاف مهارد ةعنرأ

 تبئا جنيز نبال لاقو هيدي نيب اهعض لاقف اراد نوم ءافلخلا اف ىتايو عملاو

 || اهالعدق ةقلخ ةليوط ةوسناق جرخاف يتوسنلق تاه لاق مث مالكلا ىلع ردي لو

 أ هّئماه ولعت ريمآلا ةوسنأو لاقف موق لاَقف 06- هينا ىواست تقر#يو نهدلاو خسولا
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 هللأ مع ترفطف ةزوا هب تبرعضف هلدحوف هب ا أرجح لطأ تدعاتو يدب نيد

 تان ىس ضصم وب لكفارذا كلذ ىانأ اهم الط ىف تاوايعو د 0

 لآ اي مكبو هللا ذايعلا ثوفلا ثوغلا مهب تحصف ةيروهأا قولحلا كلت نوباي هتوخاو

 يود تلق تلو كلام سشأ -اولق ينوار املف ىلا ودك رف يوت دا رتل 1

 قزلاىلط اذا خرفلا لعش ا” يدب تا 0 مهعم فراش توملا ند 0 5

 اريض تمدقف مكعم م ينوقز ثردحلا تقو اذه 0 تاق كالو كلام اولاقذ و ند

 نم كليو اولاقو نوقفصيو نوكحضي اولمجف ةرودكملا يمرض مهتيراو مهتادخ كتمدقب
 لدا ال ينا قالطلاب تفلح اسفن ممداو هللا قاخ ليا نم اذه اذه ىلع تعقو نبا

 قالدلا دما نب ناوضر ( ينريخا ) لزع يح ابلخدا 1 ناطلس اهم هل ماد ام ةندملا

 ا نب ا .بع ينثدح لاق ىدوملا نب مهارب | 2 لاق مهارب | 0 فاسوب 0 لاق

 ىرضاغلا ناكو 0 ويبأ لا ىبأ لق موكحضم و ةندلل لأ ندم يرضاغلا ناك لاق

 مر مس ا الا محللا كَ لق اممد أريصق ىأ ناكو ع اابع ةهاقلا دام هحولا نسح

 هعدمو اموب 9 بأ هل 0 اذوبنم اطيقل ىرضافلا ناكو جور ةفخو ع 0 دقوتيو

 مسخ لات انانرع نسيلجو أدر مو اهعزتف هبان 2 0 دحسملا يف ينأ نشل رك" ندا

 أ ىنأ هل لاقف يبأ ة ةقلخ ديرب ةقالا هذه ند بأ أر له هللا مكدشنا ير

 لاق ا ترصف دحاو كفزو اوضأ ترصف نانا ين ةز هنأ 6 5 ة.بحيمل ىقلخ

 دنع ىرضاغلا بضخ يحب دا لورسملاو وضنلا حا | 2 ند سوايملا نومسإ ةئيدملا لهاز

 هوباطتساو ةئدملا كفا ىلع ىبأ بلغو كلذ كعإ رداونلا كرو هربدساو لظفَدف ةم.شو كلذ

 سانلا ناكو هدالوا صضعل روطل ةعلو موأف هللأ قلخ لا يراخلا هللا ديع نب دانز ناك

 مدقامف مدل 25 هب مهيلعل امءشنو الامتالا هي هم 0 الف ماع طا مدشو نورمض#

 هنو 1 سانلاو مايأ ا ةدئاملا ع هددرب لم>و دحأ 1 0 م ىوشم يدج

 نا قلاط هنأرما لاقف كانو ناك نم ضع ىلا بءشا 2 ةعاولا تضشا نأ ىلا

 كدضف شب نأ لبق هنم ةايح دمأو ع ٍلوطعأ فاو ع نأ دعل ا اذه نكي /

 7 نب ةديبع نع ىديملا ن 3 ينأدح لاق قدما نع كالام 0 هلل ديع نإ ده

 ماجحلاب تعدو هت نقلحتا تفل هف اهفلاخ *ىث ىف يبا ىلع 0 1

 نأ ا هل لاقف كنم نكميا ىح- كقدش خفنا ماجا هي هل :ىلل قاحا هل تل

 قاع نا :تدرا اذا كنارصأ نع ء يري اج نحو ؛اا ينءاعت وا ق قاحب نا كل: سما 0

 111 .10151111١ 011 1 00 ا ت0 1 19 0 75 7 ل كلا 2 تاتا ل توست تنعسس اتا ههه تس ص ص ص مع م يمس صج
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 ىدع نب ملا نع يرمعلا انثدح لاق ينلركلا دعس نب د#ع انثدح لاق يمع ( ينربخأ )

 الفلا ليتل ريلا ىلع لغو هللا راض"! يع سما صاخيعأ يق ديؤز, قب دنلولا تدك لاق

 0 ان يو ناريس لشرف دشيوا درو ينذ هق لمع وانام ننلي نابارمأ لخد

 اللف را رع كمفكو هنفااثل © ءارااملف حلا نم نوع وعو لجدف كله“ لمثق

 يسأر تءفر مث تدجسف هرياينعي كليو مدالل دجسا هللاقف نوهدم يان هناك هيلا ترظنف

 ناك ام عرب رمأو كحضف كيتيصخ ةيئاثلاو مدالل ىلوالا تلقف اذهام لاقف ىرخأ تدجسو

 نب داح انهدخ لاق ديززم نب دم ( ينربخأ:) لتق- تح هءامدن يف لزأ ملو ينلصوو هينسبلأ
 امهق مدأ هَ را هلل دنع نإ دايز ىلا ىدهأ هنا تءشال ب لاق لاق 3 نع قدحسا

 نا هل ليقف مهرد 26 تواسام مالسالا هب ةق اما ول قلاط هن رما لاقف مهرد فالا 2

 بغز اهوشدح ناو ةياز هما لاقف ر راند لا نوع مقر رة اهوشح يو ةج امعم :

 لاق ىنئادملا بويا وبا ينثدح لاق ىمع ( قربخا ) ارائيد نيريثع تواسام ةكئالملا ةحجا

 َ نم 0 ةئردملا ىلو 1 بعشأ يف ندد لاق هسأ نع يدرب ز ءلا هللا ديع 5 بءصم ينثدح

 هليل يف ينبلطي ىف هللا هارغاو 0 سانلا ل-#ء ا ناكحو يول نب رماع دلو

 ا نم ىلا ثعل عضوم ف 0 ناو طرسشلاب ىلزم ىلع م 2 هنم تا ص ناف هر امو

 ىنمعطل الو ماني الو تكسا ال 5 * مدكاو هةر نأب يب

 بعشااي 5 لاف جحلا رضغحو امر ع ءالبو اهظع ادهح 4هنئم 00 م ينيطحا <

 هيلعو هيلع لاقف جحلا يف ةل 0 0 00 تاو تاقف "ينك

 رماو هنا رفس يفام ا م ا يد و 538 4 أ رهظا لّزملا 7 اما اهركم ه4عم

 3 ينبلطي هدسنع وأ هعم

 5 مدقأ - يب

 عقونا برغملا رظدنا لزا ملو متاص هنا ىدنعو تل حلمي نيفيغغر ينممطي نا همالغ

 ترك نامز دم لك | دق لاف لك لاك نظام ةمالغل تلق :برغملا"تيلض الفت ةراطقا

 يلا جرخاو لكف هلك ات ام كل دعا دق لاق انآ يوطافا تلق ال لاق اًئاص نكي ملوا
 همالغإ لاف لؤمملا انازن 8 ان رمق تدعصاو اعوداتيم ترو اق حاملاو نيفيغرلا

 املف  ردقلا بصنو هلكاف لعفف امطق ىل بك لاقف هعاباف مهردب اخ انل عتبا

 اهنم ينمعطاو ةقد اهف حرطا لاق مث اهلك اف لمفف امطق اهم يل فرغا لاق تربغا
 املف ىنوعديال هلا رظنا سلاج اناو لعفف اهنم ينمعطاو ايلباوت قلا لاق مث لمفف
 اذاو ردقلا ىلا تئجف نيفيغرب ىلا يرو بمشا طا مالغاي لاق هلك محللا ينوتسا
 اهم ذحاف ةسباي ةهكاف هيف ابارح هل جرذاو نيفيغرلا تاك اف ماظعو قرم الإ اهف سبل

 اذه ل لاك يلا ب يهرف ةليح هف هل نكي مو هرب زول 2 هفك يفينإو اهلك اف ةئفح

 تطقسف ةعطق هنم تريكتا دق يسرغب اذاف اهنم ةدحاو رسسكحا تبهذف بعشااب



 (ههر

 ينو هبرقنو هفد جرخأ مث اقلف كيبأ
 بوسح درهم ريغ موذلا ف نإ هئانؤت دق ياش ينام

 بوذكم'ئصاوط نمتوولف *# اهيقاف اهئاقلب ىنملا ناك

 (يورحأ ) ةوسك هل ترا لسا نك ا لجآلا ما ليسافلا» كيلا تحفل امءادجلاو
 ةئيدملالهأ ن م ل>ر ثدح لاق ينئادملا ن م ٍْح ينأ ن ء هيوروه نبا نثدحلاق يرهوجلا ا

 ) ردا ( مارا ىلع هبيل#ت لاقوه امو لاق يش * اذه كثيدح يف هل لاقفهجحأ ثيدح 8 ْ

 نبدللولا تعب لاق ىن ينئادملا انثدح لاق م 0 56 لاق هيورهم نبا ىنثدح لاق ٍيرهوجلا

 ع ع فالا ةرشع يد ع كل بعشااي هل لاقف ةدوس هتأرصا ق ةاطام كعمل حا ىلا ديزي

 ثم اهعضوف ةردب ديلوا ل رضذحاف هي 4 اا رظنأ قى لاملا رضحأ هللاقذ ةدعس قلااسر غابتنأ

 كل لوش اط لق لاق نيئمؤملا ريغأ اية كتلاسو 3 لاق م 5 هقنع ىلع

 قالت نمةمايقلاّتح لهو * ليس انل كيلا لع دعا

 قالطوا كليلح نمت وع * يناؤرينا ارهد لعلو ىلب

 َق ارتفا دعت ان عمجو * ين ا اتا حبصأف

 لخدف هل تنذأف تساحو شرف اط تشرفف ترمأف هناكع تودع بايلا ثعشأ قأف لاق

 هللاو تلاق ههرد نالا ةرمشسعلا اهنا يندساب لاقف ق-افلا اودخ اهمدخل تلاقف هام اهدشنا 1

 هاوطف تماقفهنع يعوق لاقيت يذلا يطاسب تلاق ىل نيمم امو .لاق ينتالباك هغلتوا كنتال :

 هل لق تااق كء أدؤ تاعح كتلاسر ىئاه لاق م

 عناصتنأ ١ ق ينبأ تيهذ دق © اهنكرتتنأو ينبل ىلع يبنأ

 نبااب كب اعناص ينارئام هللاو ٌّق كت تق هوأ لاقفا تيبلا 2 ديلولا ىلع لحاف 0 لبقأف :

 5 1 كك كلا قوف:نم كب ير انوا و ا كيدأ نانا حل ةينازلا

 نكت كنال لاق و لاق كلذ نم 0 يئالعاف تذك ام لاقذ ةيرض اذه ىدوع 0 ١

 ( ينرخأدقو ) ينع جر >ا ةسازلانب أب ت تدك لاقف ةدوس ىلا 5 رظل دق نائيع ةيفلطلر بذعتل ا

 اا 1 د ا عىدع متيها ن ع ب نع دامح. نع ديزم نب. دمت ريخلا ذيع

2 
 قالت نم ةمانقلانح لهو »لسا كنلأ له ةدعا

 ادق ! املك ادبأ كلذ را 110 تااق

 قالظوأ كليلح ع نم توع « ياو نأ ارد لئاؤ

 اهدغنأ املف هب كلذ هللا لمش لب هللا ءاشناالك تلاق

 قارتفا دعب انلمش عميو # ىنيع رقتو اتماش حبصأف

 هيورهم نبأ نع يرهوهلا ثردح لم ربخلا ىقإب ركذو هب ةنامثلا نوكت لب تلاق



 3 (ةم)

 نإ ىل ناقو نماربع نه نذيغ * خ.شلا تدنغ تاقف هم اولاقف رطخا اناو موملغ هب 0

 نبا لاق تمص ىتح ًافافكتسا الإ هيناطعأام هللاو مهبذكو اذه يناطعأف يل ضرفو برطف
 هنوهسلو نيذع ءال ىانلا 2 يفعل يناعقن يا 5 ضرفو ريبكلا َلَكر ءأا كاد ل لوس ينأ

 نع زرهلا نب ٍب:ق ىنثدح لاق مءاقلا نب دم انثدح لاق يرهوجلا ( ينئثدح ) طقتنلا |
 مشاه ىنب نايف 0 رفعد يف 1 تبعشا مدق لاق ناماس نإ رفع> يف تلا يع الا ا

 ع نأ رودنلا نب رفعج هللاَدف هلاح ىلع 6 هب رطم هئالأ اذاق ياك 5 مينغ نإ 2 ١

 ءاتفلأو رمشلا |

 اقل اسراد يسهأ ش ء# دا تادب للطن

 لاقد'ع لثس اذاف ديعم نع نحللا ذخا ت كددعلَو لالدالوهو دعم نعءانغلا تذخا هللاَقف |

 نع قحسانب داج ان”ثدح لاق دنيز رهنب د (ينربخا) ينم هل ةيدات ندحا هناق تعد 3 مكيلع ْ

 نع ةرانو هنودشنتتس سانلاهيلا عمتجاف ةئيدملا ريرج مدقلاق بعصم نبللا دبع نع 3 ْ

 ريرج هل لاف هقراشي مم نم بعشا همزاو هنع نوفرصن,و هنع نوذخأيو ره دشن هرعش |

 هللاو انأ بر ا هللاقف امسح مهلا كنلعأل ياو ا مركاو اسولح مطوطا كارا

 لاقءدو#و هيا تكّلاَق هدوداو هئتدحاف 2 52 نأ لاق كلذ تك لاق كل مهعفن|

 حرس نال ءائغااو هرعش يف هانغف عفدناف ا

 كفهسوص

 لذعلا موللبقو ليحرلا لبق « مكيلع مال_لا ةيحان تخااي

 لمفا ملام تامفليحرلا موي * مدهع رخ | نا معا تنك ول

 كنا دهسا لاقو هتك رب هتكر تقصل 1 ل ا

 دا ) ينندح ١ ةودكحو ريثان دب هل صوو دار 1 هرعش ن 0 كل هدوحمو هّبسحمل |

 يدع نب مها لاق لاق يبأ ين ئ"دح لاق مساقلا نب ن2 كح لاف زيزعلا دسع 0

 كولملا ثيداحا نع نواب لاق ايه كئافزإ لها ىر فك هل تاقف بعشأ ت قل

 دمحأ ا لاق مساقلا نإ 3ك يندح لاق دما ) يف" كلا ديبعلا ءاطعأ نوطعيو

 هل تلاقو بعشا تدححتساف ناوىم تن 7 ما تدح لاق بعصم انريخا لاق ى ن

 هلق ع انت د تلو يناوم لع ممل نذاف ةكدملا نع ان سانلإ ف عا تا

 بعشأ قدف نيترعش عطقت ملو نيترعإ تفن ملف نيموب تكلم بءشااي هل لاقف تلخد دقو

 يضرختن الف ابل سيوط اذه ناورم ةنباي للا كدشنا اه لاقف اهلا لخدو بابا
 باب ناك دقل اقلغ كباب ناك نْئا هللاو اهل لاق لخد املف هللتنذاف ىدضرعت الو هناسلل



 ا

 0 ىح ردا ري ماعط ةعمو نالف ناتحدد ىلا يد دق هللا دع 0 ملاس نا 2

 2_0 دلع دل 0 هاداثف ات كليو 1 ملاسهب حاصف هيلع 1 هنود 46 0 قاغاف

 لاق يم ىنثدح لاق نب ا 0 - لات كيه ل 1 0 1 ىلع نب 0

 و لعحو تدب نه هيلع 00 علطاف ؟ ين يف هيتفتست اهءاحف دانزلا ينأ ىلا كك تعا

 ثديحلا اذ ا كانو تكيس نق امسلاح ارا دا لاق ةحاحدلا '”قوشام له

 لمحف بقي يت هقراغي الو تيبلا اذ_ه يف 0 نذحم نأ تفاغ ان سعأ ضع انيلع ا

 ريغ ىلع ليوطلا ةنيكس ربخم ىودتناا رفع نب دمم ينربخأ دقو اهلمف ن نفل

 راع نع ًادرفَم نيسحلا تن ةنكس را َّق 5 5 دقوا 3 ا وكو ةياورلا هده

 لع نسحلا 01 ) نادع'ىب نابع نإ ورم نب دبز عم اهرابخأ ىف هذه يق

 ناك لاق نييدملا ضع ”ي ”دلو لاو بوصم ار لاق 4مد ينأ كب 2 انت ا اَنيدَح لاق

 حرطي نال يجب نأ 2 0 قرا ن م هدب 0 3 * ماني ناكف هبأب يف قرذ ا

 هل كييعا ريبز هلا 7 نا ند هب ثدعلا ناك نم نوعا هيلا ثعبف عمطلا ةدّش نم اش هدب يف

 هيورهم نبأ نع ا هب 0 ) هدب جر نأ ىلا اهدع دعب 00 ١

 هب لفقام ر 1 مو 0 5 «بدملا نضع نع بعصم نع نسحلا نب دس 22

 لان[ ىنأ نب هللا دبع انثدح لاق يره ودك رب دل دنع نب دي ) قر ( 0

 ىنثدح لاق ه يآ نإ ذا َّح كي ى 0 لاق مط د ريد نا د ع دلع ىنادع

 انا اولاقف شيرق نم ةيتف يفءام ءاك لاق هان 9 ل جمع الا د مح نب رفعح نب ليغمشسا

 نعل اواو كر لي ملعتو ءانغلا ن . تود ربع نب: هللا دبع نإ ماس عمست نأ بحت

 انأو 0 ةدومو ةهر>و 4 تلاحم ل نا مع انأأي ت تاقف ملاس ىلع تاخدف ينأتف العد كلذ

 ميلا نادت عمو ةواخا ىف ت تلق تقو ىأيف لاق ءان 2 تاق مترتلا امو 7 مال

 اولاق مهتءلعأت تجر ًاسأب يراام لاقف هتتعو هع تكسمأ هد> رك ؟ناف كد نأ سا

 هتيتغ تلق هتدنغ "يش يأ و

 يىلاي- نعل ئ او ب ر> تدل * يد هن هامتلا ظل سمه ابرق

 يلءواحام باهذ تفخ>و يابإ موعد تار املف يذر انساو هيف ةكرح هال درا اذه اولاقف

 هلوق هتينغ تلقف هتبنغ 'ىذ يأو اولاقف مهنلعأف مهبلا تجرشت

 الو تاب طاودلاو *« انلزنو اولزعإ نأ اوقيطي مل

 هلوق تدنغ 2 ةرسأ 51 8 1 تلق هملاقك هيلا تحرق "يدا اذه سيل اولاقف

 انيتاو ىوبلا ن ه تبقأ اذام ان 1 ناقو نإعا ريع نه نذيغ

 ( ريغ علاسلا  قاثالا 18]



 (ه5))

 لاملا كلذيف نادوال لاقمث هلوسرق>و هللا قح هفلحتسو نا الا 0 ؤصارب ال و

 مح نطل نافكر ,ط لهانأد وسلاناتاقر ها وث> يف ناد 0 ا ولاقأر «هربعن هلاو رق ةوأ

 كلذو تنايل لاقف ك.ئغأف ءانغلا يف يل نذأتا قورافلا نباي تاقف يرئارغ اوشحو اوداجا
 وه وينخملا سروطلر ا وص هتنلغ ملف رعت لزم يذلا ءانغلا اذه يللاقف بصللايف تفقده

 ديهش ةادغاا تلق ام ىتمدو * لطاببحلا نمين>اامىللخ
 حيرس نبال ةتينغ مث لاق هفرعن نكن ملام ينعملا اذه يف ثدح دقل ءانهاي هللا دبع يل لاقف

 حاطبلا شب رقىلآف ىلع باو ©« حافسلا عومدلاب يد وج نيعاي

 الو ءارلاب نيبيال غتلا ناك هنال دا“وفلا قرحي دارا دائوفلا قحي اذ_ه كحيو بعشااي لاقف

 يبان يمرذلا ( ينري>ا ) توصلا اذه ينداعتسأ الا يناربال كلذ دعب ناكو بعشا لاق ماللاب

 هل لاف ا قيدص بعشأ ىتا لاق يع ينأد_ح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا

 نب نسا (يرخا ) ينانىلا 0 تدحرذ نم و ل ت1 ا كوبا ناك بعشااب كيو

 ىتالاق نامعنب "تعصما نع هللا دنع بعصم انثدح لاق ةمثيخ يلا نب دمحا انريخا لاق ىلع

 تلا يأ من لاق انل دعا دق سيىه ىف كل له بعشااي لاقف رمع نب هللا دبعنب ملاس.بعشا

 اط لاف رمع نب هللا ديع كيلا هحو دق ا هل تلاقف هلم ىلا يضش يلا رصف لاق ياو

 اذا لاق هيلا يضملا نم دب ىل سلو ةتلف سانلل هنوعد اعا ملاسو تاش ق٠ يدب يف هللا دنع

 قلاع ] 1 لعجو ملا ىلا ءافج ىلا دع ىلا ريع مث هدنع لك ١ لاق هللا دبع بضغي

 مالغاي لاقف أ تنايأب تدرا كاذ لاق كلْرم ىلا كنع :لضنام ثعباو نمشأأي لكدل لاقف

 هللادبع فاح دقكم !كتاكت هل تلاقف هنا ما هب ءاخ هعم ىعمو هلع 2 لزب ىلا اذه لَا

 ههحو ىلع حمي ؟ ماخلا لخدو هتطعاف نارفعز نمأيش يئاه هاياو ينيعد لاق ارْهش كملكب النا

 نب هللا دبع راد لأ َوح دعرب ادع ىلع اك: :ه جرذ مْ هرفص َىَح > مانا َق ساجو هيدبو

 لخد ا.افدل نذاف 10 رعأو لكدو قلل هيلا كرا كيو نافع اخ ار اهلك” ومع

 نأ ردقي امو سلف ل وطأشلا براقيو ةدنعرلا ىف دز. لَ هدنع هللا دنع نب ملاس اذا هيلع

 نكم ملا كليو كلام ملاس هل لاقف كيلع انيضغ ىف بعش أن ككلط فا دنع اقف لفتح

 تيك كل لقا ملا كليو لاق يب ىرت لك | يأو هل لاق ةسيره تاكاو انآ يدع
 نظال ىنا هللاو هللا الا ةوق الو لو> ال لاق كل هبش هل لاق تبكو تك ىل لقتو تكو

 لل 1 دك را ردت تنك .ق] لك ىلع لاق تنآ داجا كليو كي في ناظيتسفلا
 تناو ينآدصا ىتاي لاق اة>الا تلقام لاق كا ماال هدمتأ كيو بزعا هللا دبع

 هافق ىلع ىقلتدا قح كدذف ةصقلاب هندح مث قدد دقل كتايحو ال لاق يضذغ 0 نما

 لدحر لاق لاق نامء نب هللا دبع نب بعص# انثدح لاق دا ( ىنريخا ) يسعا ىلاعت هللاو

 دجاسمةنالث ىلا الالاجرلا دشن الو برغتيتح رصنلا دعبو سءشلا علطت ىح حبصلا دعب

 يددحسمو يدنالا ددعسمو نا دحع سم

0 

: 
) 

 .إ
: 



 ( ةف )

 نمينَءتلغشو توحدق كناينغلب دق هلاقمنلا راصف مهكحضي 0 شيرة سلا نم

 هضرع راض تح هحئشو هضىعو ةهديف ضغ م : لمفأ اك لمفاف يلام تنك ناف ىنفلأ, ناك

 ل لا لماذ لاقو ةيد لكل مث اهب تي ف مل ةئيهيف راصو هلوط ن ك1

 راقت دا وهبايث عزت مْ هفيسىف رظانلا هحو هن 1 تار زوحم هنقذ داك يح هه>و

 دإ> دع لعجو هليوارس عزت مت كو ريش رادقم هلوط راصو رعغلا ماسك ةيدح هروظيف

 مثضر الا ناطخي امعوسنخم لغجو يثمو هدب نء امهالخ مثضرأألا ا كح يتح هيوصخ
 مولع ىمغَأ يتح موقلا هللاو كحضف لاحرلا نم نوكيا كاوط ا ناع دع هذ ا ماق

 كذيملت انااا ه ركتام دواعأأل ءالعلا !أ لوح نال داو الز ردا ماكنت اف يرضانلا عطقو

 فسوي انثدح لاق ينالديصلا دحأنب ناوذر 0( 32 تعشأ ف رزقت كحيرذ>و
 عسن ةنس ىف هدلوم ناك لإ هيا نع عشا 5 هن نع يدوملا نب مهاربا نع مهاربا نإ

 هيلع هللا ىلص يذلا جاوزأ مالكلقنن تاك هلا ناو نا هداك ناك هايأ ناو ةرحطا ن

 كلذب سو هيلع هللا ىلد هللا لوسرىذأت لا نود ىتاتأ ضب ىلا نوضعب نهرو 0

 لالذ 1 ف ناكو يدولا مايأيف كله تح ا او امامافاوملع لح هنع هللا اعدف

 ءانعل ءاذآ ننانلا نحلل ناك ةنااهت 00 مهرثكاو ةريشع هنامز لها بيطأ ناك هنا:اهنم

 يأ دع يدبلا ن مهارب | ( لاق ) مهمه 1[ 3 ةلرببملا جدحم هرهد موقأ هنا اممو ةعمس

 اأن ت تا قدصتي هل لام يف ناكرمج ب هللا دنع نأ خاب لاق هيبأ نع تعش 3 ل ع

 د ىللاقف ارمت اده يرغب 1 قورافلا نبايو 3 1 ا ناي تلقت هلام يف هتيفاوو

 تاق ناسحاب نيمباتلا نشأ لاقال موللا تلقف تن أ راصنالا نف لاقال مهللا ت اق تنأ نيرجاوملا

 تاقارع كريعت كال رقوأ مالعف لاقال تلق تنأ لدا ءانبأ نفأ لاق كؤاحر ق# نأ ا

 لاق هدرت الف سرف ىلع لئاس كانأ نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو لئاس ىنال

 ينكلو اناقل ريع حضان ىلع كانا لدي لو سرف ىلع كانا ول لاق هنا كال لوقت نا انئش ول

 نسرف. ىةع لكاس يفانأ اذا باطلا نب 5 ينال تاق ينال هنع ىلا 2 كلذ ن نع كيا

 ْ مم ىل لاف هنع قل امع لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر تاأس يفا لاققف هت طعأ يف

 1 تاقف ريع ىلع ل مالعف ةلحر بيصن لدحرلا اهب 1 نيو العاز 2 0 0

 مو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ق#و ل>و نع هللا ق<و قورافلا كيبأ قحي

 تدواع نا هلوسر ق>و هللا ق -وو ار كاله ركاوو انآ هللا دبع ىل لاف ارم ىل هن ا

 353 يف ىلع يبأ قى يف الحتدا ىلع تشل كال كمسق كل ترربال يف كا

 سدو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لوقي يلا تء.- ينال ك.ف تذفنا امل اهكطعا
 )١( ٍبرثب يدجسمو ماركا دحسملا ىلا الا باوثلا ءاحزل دح سم ىلا لاحرلا دشنت ال لاق

 ةءرملا رفاستال لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس ينأ قيرط نم يراخبلا ةياورو- )١(
 نيث اللد دعل ةالص الو يدالاو رطفلا نيمو يثمود الو مرج 1 اه>وز امعم الا نيمو

 00 ب يي وي ب عي د جي ري ب و ا 22 تب تا ا
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 كسوص
 مقسىفو ءانعيف اهنه تاك دقو * مرحلا ةجابيدب مءات لو تبهذ

 مدقلا اهتاراخ انونحيتتك دقو *« اهرك ذب تعمس امل اهب تئنَج

 مصأة رج نمن زاب رجح نكف « يوولام ردن و قثعت تنأ اًذإ

 ةديبع نب بيعش ينثدحو ريد زاا (لاق)» سنحمربغ سنوب ةياور نم حمسلا ىنأ نب كلام هانغ

 سمشإب انأ اذاف لاق مالسلا ا«ويلع ناسا تب ةنكم لع شنق نم 0 لاق هيب

 تلاقف بجعأو هيلا طل ار هدا ذلا لم" رك لمح ياو اجلف ريرسلا تن سلاح جفنم

 1 هلم هتواشب رومان انلع بسفادقا تنل هنا .تلاق نحمل هنا تلق ا اضن كلام
 هانم.سام اذه نكلوحورششم ريغ اندنع ريا اذهو قفني يتحهتعم وقبال هلا تدسقأ مث جاحد
 رك ذدقو مهار ١. نإ فسويهنع اهاور ىلا يدوملا نب مهاربا راب 6 نم حرشلا ىلع هتخسنو

 ءاشولا ينأ ن :رع ءاش ولا نبا طخ (تدجو) زازبلا نسحلا نب 0-5 نع يؤدو ةئيكس رابخأيف

 1 لاق كتم عمطأ طق ادع 1 تح رأ عم اللا بعشال ليق لاق مساع ينأ نع ىدكلا نع
 زيزعلا دبع يمعو ءالعلا يفا نب قر ) كلعلا غضم 3 | عر 5 7

 نب عع بعصم ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انئثدح اولاق يباهملا رص نب بيبحو دمحا نبا

 تعرساو طالءلا نم ةليقم ةديدش ةباح تءءسلاق ةريغملانب نع 3 رمش يبا نب هللادبع نعرذنلا

 قدي وهو فذ هفكب مهديأ نيب 5 اذاو آلوط مهتعرف دقةاسما اذإو ةلبقم ةعامح اذاف

 لوقو اهكرحيفهتساف رحيوأ صارو هب

 ترتحافكبصلا ليق 4# "تح رح ىلا ىح الأ

 تدمر ام هللاو الو * تمر انهم لاش

 مو ابهحو يف ينغيف ةأرملا ليقتسيو مهطلخي يتح مهلا عجر ةعاملا صقرلا يف زواجت اذاف
 دنع ميرص اهةحلتسا ةينغملا يرص ةيراج هذه اولاقف امنع نابف نآلا كسح لود مس

 اهاطعأو هب. اهقحلأف ةئيلا ا ساس ناياحلا ىلإ هظرو تكاع هانا قوعاو هنوم

 نم ندحا لاقيف زاحجلا يف لثأا اهب ترضي ناك ءانغ هللا قاخ نا تناكو هنم ثاريملا

 لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىتثمدلا انثد لاق ىلع نب نسملا (ىنريخا ) ةيعرصلا ءانغ

 ا 0 شرق نه موق ىف سلاح وهو عاب ةعرصلاا ةزانح تزاتحا لاق فأين ”د>و

 ع1 ليقف هللا قاخ رش هلل اهه<ر تناك ةينازلا اهن اهمنأ ىلعو هلك ءانغلا مويلا بهذ لاق مث

 انل خبطيف شكب ءارحافلا اج انك مأ لاق كمالك ىف الصف اهايا كنماو امملع كؤاكي سي

 غاب لاق ريهز نب دمح ا ا::دح لاق ىلعنب نتا (يف ريَخ) قاس الا للادهشي انيشمتال ئاه رادىف

 ساجي يفهنا مع يت هبقرفءوباطتسادق ةعاج ناوهردا ونوهبهذم لثهيفذخا دقي رضانلانأ بعشا

 12261 يبي يشهي55ي52535252525 55 2 ا

 سوو يب ولا ةاثو

 دس نانويرسي تعش اعلا اب



 ( ةخو

 يسغن ىلع ىببأ اماف تومأ نآلا انأو ىلاوميف تنأ تاشندقو تمطق ابتبا تأشنااذا زوملا
 ناك لاق راك نب ريبزلا انثدح لاق هيوره٠ نبا انثدح لاق ريزءلا دبع نب دمحا ( ينريخا )

 هناوصا نف امنغي ةديبع هنبأ ناحو هنع تى دق تاوصا هلو ينغب عمطلا بعشا

 هذه

 باطألا نع لج سمالااماذإ © يعاقم كل موق نم يتورأ
 بارتلا نم ىلع مكيدياب * متوث> اذإ نوعزفت نم ىلإ

 نب ريبزلا اثدح لاق ىتثمدلا ديعس نب دحأ انثدح لاق فافألا ىلع نب نسحلا ( 1

 نيسملا تنب ةنكس ت زاك لاق هدجن نع هيبأ نع سشأ ق ةدرع نأ نيك اند ل

 ارفس 4 الذأ 86-5 18 دقو لاو نافعنب ناهع نب ورم نب ديز دنع مالسلا مماع ع نبا

 مْ تماقاف امب جركل نافسع ةيحان نم نادح يلا 5 جرذا تااقذ احر الو الخدم الو

 ةاسما يهو مرا ةحاببد كلل لوقت لاقف تا ىناتاف ةكه اهب ل>دف رتعن انب بهذا هل تلاق

 تاسراف د ةليالا ورمع نب ديزب ىنتتح نا ارائيد نوربثع كل ديسا نب باتع دلو نم

 تعجرمت 4ع 0 1 هللا تماقديز ملط اف اه 0 ل امي طاخنأ | ل١ اناغَح تءصوو

 تاو 6 لاو ماق دبز اهنانتسا املف ةنكس هلغب 2 2 مسا ا تح 31 امساح ىلا

 تيتو ىئارلا لع اهسلجأو .ايتع نيو تليئو اقلك ةيكس ىلإ اصلا 19١
 تاي مل نا ىنال تاو ىمالا اذه باص هللاو يدا ”ةيكم تلاع ,قرانلا نعش: لع

 ةحاييدلا روح قادت 0 5 هئم ا 2 رح اهعم ةيراح تعدم ةرطا حايد 2

 كءادف تلعح تاق اهلمفأ يشأ ََك تلاق اضم ل تراص اءاف مع اناو ديز تكزو تكدر

 اهبارونمتطوعو تئاطلاب تماقأف فئاطلا يلا ليحرلاب تصف لاق ايقنت وا لف لع

 انل لحي ال ام اناعفو ديز يف انا دق امون ىل تلاق مْ لاق اماع لذ دب نأ ا تمءنمو ناط.#4

 نبد#مم نب هللا دع ينثدحو ريب زا ( لاق ) اهءاط ديزل تاذأَو ةئيدملا ىلا لل .>رلا ثم 5

 نيجا ع ةمز 4م < م.هدحال ةيراح تا 0 ه3 ساد ابا ضاع ىلا كا ءاح لاق 001 وأ

 نكلواللاق ةيرطا هد كك 1 باعح ىلا جات انأ كتيدف 9 هل لاَقؤ 0-_ ةقدص ند

 لمجو ناؤانأو هتبأ نع هون صلخ] ىعتكتف مرا محابس يدب كلا لع سل

 نالف هللاو ىناطعا لاق مْ ضرالا ناط هاتيص> تاع>و انامز اذه نا لوقيو سني

 دع يت> اذك نالف ىناطعأو اذك نالف ىناطعأو ًارانيد نيريثع مرحلا ةجابيد ىف

 ةعسر ىلا نب رم لوقي
 ل 222222222 22222 222222 ل ل سمو سوس ومس وج وج جد مصل هه



 ولا

 وبا انربخا لاق مساقلا نب دمحم انثدح لاق دمحا ( انربخا ) هلخدا مل اهم ةدحاو تهرك نا
 حيبق يبارعا هدنعو ىلع نب نيسكلا ىلع امو. بعشا لخد لاق ىنئادملا انريخا لاق ماسم

 يعاو تنا ينأب مالسلا هياع نيسحال لاقو هاز ني بمشا حبسف ةقاخلا فاتخم رظنملا

 امهس هل قوفف ةنانكو سوق يبارعالا عمو تئشام يباىعالا لاقف هياع حاسا نا ىل نذأتا

 دق كءادف تاءح نيسحال بعشا لاق اهتحاس ةخحاس رثخأ نوكحل تلمف بل هللا: لاقو

 انريخا لاق مساقلا نب دمحم ينئدح لاق زيزعلا دبع نب دمحا (انريخا ) جنوقلا ينذخا

 ءالعلاااي هل ليقف مسالا حق الجر ةئيدملاب بعشا رك ذ لاق ىنئادملا انربخا لاق ماسم وبا

 (بتكلا ضعب ىف تدجو) مدآ ىلع تضع يتلا ءامسالا ن 3 سال لاق 5 فرعتا

 0 ىر لا لج لبفف معا اضوت لاق قئادملا نع رازخلا تملا نع دمها نع
 رغ يتما لاقماسوهلاو هيلع هللا ىلص ىبلا نال لاق ىنميلا لسغ تكحرت مل هل ليقف ينميلا

 6 ترجلاو نيعلا قاطم ثالث لح أ 1 نا بحا اناو ءوضولا را نولح# 1

 ةقسافاب ابل لاقف يبونذ ىلرفغآ > يف ا موللا لوس ةينيدملا ىح بعشا عميس لاف دانسالا

 نب دمحا ( ينربخا ) دبا اهل 3 نإ ديري ديالا رم 6 اعإ ة ةرفغملا هللا ا 1 3

 لاقناواس نب 0 هلق نع ىنئادملا ان ريخا لاق م-اقلا نب دي ينثدح لاق يهودا رار | ديع ا

 كلم ام .قتعا بعشا لاق 0 ند اهصقناال محلا لاف ه هي مع س وهب نالحر بعشا مواس

 100 3 3 أ ام نيفيغر نيب ًايوشم عقو ٠ ءامسلا و> يف رئاط اهب يعر اذإ اهعا ول 1

 نه لحر ىدها لاق ينئادملا | دا لاق م ونا ان ريخأ لاو مساقلا نب نع | 01 لاق دوما

 لاو رضاح بعشاو جو تاك# نسر رفع نإ جرعالا ليع.تسإ ل 5 ول نإ صاع يفب

 م نإ هلو_سرو هللا نم ءيرب انا لاق يعشااي اهدي كفك لاق ام لك | اماف بعشأاي لك

 ( انريخا )"يش ةوالحلا نم | مف نيل يا لحلا ىلإ لجو نع هللا يحوي نأ لبق تام نكت :

 دبعنب ملاس لأس لاق .ينئادملا ان ريخأ لاق ل 51 يل مساقلا نب دمع انثدح لاق دا

 مكطعيا وتاطنافورمع ة ةقدص باب حتف دق ملا اذه ةرمىنامدل تاق لاق هءعهط نع عا هللا

 اق ردا دبع نت دا ( قرح ) مهمعبتاف تاق م سمالا نا تناظ اًوطب أ املف اوضف ارم

 ذا ىدغتي اهوي بعشأ انيب لاق ينئادملا انربخا لاق 5 وبا ان ريحا لاق مساقلا نب دمحم ينئدح

 تحف ةيراخلا تءاحف يدغتتا اهاعدف ا 55 بعثشأ عمو هل ةيراح تلخد

 نرد هسا مق لاق تعلا توقع هتوويي“ ةنمدملا لهاو لاق.هللغت اع باوقرثلا

 تنا نذأتستا تلاق :لخدأ لاق كلام نيعلا نيخساي هتأرما هل تلاقف بابلا قدف داع مث

 اال الع فد نيب بوزتلا كتاكام تدلإ تر .ةنكذوا لاف .تدبلآ بو تنأو

 فصم قدح .لاق ريزلا انثدخ لاق ىةنمدلا ديم نب دمعأ انثدح لاق انباحأ ضب

 ةرحش ةلزئئانا لاق ككسام 595 ىف ةحامب بعشا ةرم ينثدح برك نبا ىل لاق لاق
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 لاق مساقلا نب دع ىنندح لاو دا قر 2 نأ : رخل ريك نوكيف

 كل ا يل بره ا 8 ةقدص َتلاق لاق ينئادملا اني لاقى + نإ 2 رخل

 نب دج جند لق دع يح )لأ أ رد هايإ كتمنم نأ يف رك ذا لاق هب كركذأ ْ
 نب ورم اذه نايبصلل ةرم 6-5 لاق لاق ىنئادملا 28 لاق 0 4 را لاق مساقلا

 0 لاق اك تح راص دق مالا نأ بحب مهعتا هلع اًواعبأ الف اوضف الام مسقإ نامع

 دايز اعد لاق ينئادملا 2 لاق ى#ي نب 2 ار لاق مداقلا نب دمحم انثدح لاق دمحا

 ءالخلا اخا دايز 00 هيد نعيد يد ىلا هدب 5 هعم يدغتف كعك هللا دنع نبا

 بمشأ ناكو م ىلدي مامإ مهلا ن 0 لح نع ينوربخأ همدخ لاقف كلذ هظافف ماعطلاب

 ريغوأ قش لاق حل امامإ ءوريصق بمشأ اولخدأف لاقال اولاق ىللاعآ هلل باتكل ءا رشا نه
 لاق عا ) نرخ ا ايد> 0 ل 1 هنا كدلعإ كل احا لاق وه امو لاق كلذ

 ةنيدملا بعشا تيار لاق ينئادملا نرد لاق 0 5 نرخ لاق م

 ةتمافلطلا نع 00 1 نا كلءاو صرحا اذهام ك_#و هل تاقف اريثك الم لقي

 نبا انثدح لاق دمحا ( انريخا ) ين تاق اهعدا نآ.ه 0 نأ ةلكسملا تاابو دق ىلإ لاق

 ا نب دم ىنثدعح لاق دحا ّض لاق ىنئادملا انريخا لاق ماس وبا 5 لاق مساقلا

 ترارام لاق كعمط نم غابام تعال لبق لاق ىنئادملا 6-0 لاق ماسم وبا انريخا لاق

 نب دم انثدح لاق دمحا ( انريخا) د يل نأ ا تنكلا طق ناراستي نيالا '

 006 ةئاطم مونلا ُْق كَ ا هماآل بعث لاق لاق ينئادملا انريخا لاق ماس وأ م لاق هءاقلا

 نا لاق لحو مح هللا 0 ثديخلا ك كلم اذه قدافاب 0 ةرذع يباح“ اناو لسعل :

 هللأ ير تلاق ينيىطات 0 تك لكلا يفأب 11 لاق 0 تااق ا .أ ايش ايؤرلا ف

 اا راح 0 2 تااقف كلذ لع 0 ةفيدملاب 0 كل ث اددعأا بعُأ ناك لاق ىن'ادملا ا

 ًارقان جرف ءنقب كلب مرام يل ناقل يتازال نأ تلاف ةاجس الف رس رد نانا 1 ١
 احدق هيلا ا بالا ىلع ساحف موي تاذ ءاح هنا مث نيرهش اهب رقي ماف اهزنم نه

 ناك /0 ان ريخا ( عمطلا نم تل هب ا لاف عزفلا 0 0 تر تلاَقف ءام ن الم

 طظفللاو ى نب دمحاو ماسه وبا انريخا لاق مساقلا ن دمحم ينادح لاق زيزعلا دنع نبا

 نسعدال 0 لاق ل يد لاق ا 8 مه نع ينئادملا انريخأا لاق دوال

 لاق يريغو كغ نع ل تاق لاق ليش 'ىحي نا هرك ا لاقف ةيثعلا يدنع تثد- دو

 ىل قيدصب اذا ماعطلا ةيراملا تعءضو اماف ءاحو ىلصن كدنع انأف روظلا تيلص اذاف

 لاق لاص> ريشع هيف يدنع نأ.تلق لاق كنا ىلا تزمص دق ير لاقف بابلا قدي

 ( ماسم وبا لاق هلخدا كل لاصألا عستلا لاق برششي الو لك أيال هلا اهوا لاق حاف



 1 (ةم)
 1 ت©لؤ[ ا: 1ريال 5222 212221 2222222 ا

 كنا بنو لاق كيلع نيع الو عم ]انعم ام لاق يناخا لاق َّ هعالضا تقتلا 0

 لاق اذام ديرتو مفو كليو حاصو رفعح عابراف لاق هيلا رظنا اناو هحنذف َّى ىلع لعمسا

 هلخداو ح هازط كدعب ًادبا عماس اذه 2 ا ةلح ليهم سا يف يلام هللاوف ديرا 5 اذن

 | ليممسأ ىلا جرأو لاق 0 قي اندنع كلو هده 3 هل لاقو رانيد يتئام هيلا جرخاو هل رام

 ليعمسأاب لاق هيلا ماقو هزكن هيأ دحو ل املف هسا ف لسرتم 4 اذاف هياع ناعيا

 ( انربخا ) رانردلا يتئاملا يف تنا كتعور نم ربك ١ يدجلا يف ىايإ هللاو كنبا ةعور لوقف

 ىندحلاق يبيسملاقحسا نب دمج ىنثدح لاق دعس ىلا نب ورمع نب هللا دبع انثدح لاق دمحا

 نمحرأا دبع همساو بقل ريمعو لاق ةمنخ يبا 3 ناماس 3 رك يبا 5 هللا دنع نب ريم

 ىلع تنا يل لاقف هلأسا ةليل نافع نب نام نب ورمع نب هللا دبعنب دلاخ تينا لاق بعشا نع

 تدقف لاق نوكيسف "يش ردق ناف م لاقف كءاذف تاعج ىلب تاق اهلثء ىلع يطعا ال ةّيرط

 اف ًاقزر كيلا قاس دق هللا ناك نا بعشا اي لاقف لجر ينيقل ذا ةئيدملا ككس 0 ىفل يناف

 يرجا'نا ترما دق لاق هترب_تأف كلايع لاق هلدف نه ركشاو هللا ركشا ت عناص تنا

 دير هديه قوخ هذه كناك ام كرتجا ل لاق كرعأ نم لاق اج -تنكاام 0 3 كيلع

 نا ىنعي وهو كركش درب مل ينرما ىذلا لاق ركشي فورعم اذهنا تلق لاق اهلا راشاو ءامسلا

 لاق ناْمع نب ورمعنب هللا دع نب دلاخ ىفوت نا ىلا كلذ ذا تئكف لاق كلثم لصيال

 كسار فتنا بعشااب لاقف ل>رلا كلذ ينيقلف هتدهشف لاق سانلا هل لفحو نثيرق هتدهشف

 . ةدعابم ينعي هللاو ناكو كيطعا تنكام 4 يري ناك يذلا كيحاص هللاو اذه كلو

 ودق لطف نسعا لاق رمت لاذ: لمفام كب“ لمف نأ هتلأس ذإ مركلا لاو هلو لاق كلتم
 نب ريب زلا انثدح لاق مساقلا نب دمحم ينثدح لاق دمحا ( فرحا ( مرحو لحام ذئيح هللاو

 صا ااا ب ٠٠و٠٠

 ةعومجملا ةريصلاك هريصُك ههحو ضيق دقو وعدي دح_ىلا ىف 0 مشان لاق راكب

 ات اذا معا ءاداو :ةسخ ريبرلا نب هللا دخ ن نب سماع ءارف ءاطعا كله ناكح ذقو

 ماع هنع ضرعأف لاق هروز ىلع مقو يت> 0 يخاف لاق قاط هجوب هحانف كبر

 ىقثدح لاق ماقلا نب دمت ينثدح لاق زيرعلا دبع نب دمحا ( ىنربخأ) اذه لك الو لاقو

 هللا دبع نب عفان نب عفان هيلا ثعيف هت بعشأ زج لاق بعصم ينثدح لاق ريبزلا

 معا هللاو كتيحل ززج الف هتيحل تلاط اذا نوكيآم حلما لاطبلا نا كل لقا ملا ريبزلا نبا

 لاق يحي نب دخأ نسحلا وبا انئدح لاق مساقلا نب دمع ينئدح لاق دما ( فربخأ)

 ٌلاقف صوخ ”قيط لمدعت ةازمآ ىلع ينشأ" فقو لاق ىنئادملا نس

 هف ىلا يدهف نانا هيرتشي نا ىدع نكلو ال لاق هيرتشت نا ديرتا مل تلاقف هبربكتل



 (مخف)

 6 صل ةعب ب هيلعو علطف ًافيخس هنطل نم يناب نأ عيطتسيال ًانداب ن نطيلا مظع الحر ناكو

 تنأ مزح نبا هل لاقو - مرد للان ع يدع ءاذرو ضن نم 00 اهضعب جرد اه اك

 نبا لاق قالخالا قيضت اعإ ريمألا هللا 5 لاقف كعءسال قرح ريقلا نكلو ابرق ير...

 ربقلا يف ةرحدا دح هعيطن اودحاف ةعرا ساق ىرالاك اذكع اذه نا تنظام هلل لإ مزح

 مشا هححرو ريمالا 5 كياع 0 ١ لاقذ ناّمع نب فرك نامع 2 ممزلا ءارذ 0 ىأ مث

 نأ ف 5 ا / د ينغامي ناك دقل هللا مان نبا لاقذ احلا هانديسأو لاق

 3 رظ - ناورم لاق الخ دأ 1 00 نا 0 2 0 ةولرع هناف 0 خاب كأعدا

 5 2 ا 0 ملاقف ا 0 رطن يذالا بلكلا ءاح نيملاعلا

 ةيراحلل لاخ ءاج مث ناققدن كب نعال اك اي اا يدا كا ل

 قد ريمالا هللا 0 لاتف ا ماعم كل ش0 ةضوعاإ ا ول ض سمع ن* هقان وهو نادم ,طاخلا ن

 هدا ىلع 00 51 كليو تكا كتوقرتو كب وقع هللا قد مز> نبا لاف يبوقىع او

 1 هذه ندي نفث 3 هطيضإ مل 0 0 ولييطاحلا اذهو 0 لو هس لقال
 ل

 3 شار نه قاخ هلي دملاب ام هللاو 0 هؤاساح هل لا 5 تدب اذ يفأ 0 لاذ

 نفدأ انأو نام نب 9 نب 320 2 0 0 هللا كخحر 3 مز> نإ

 تع 0 كدي جح 2 الا 00 :رقدافدلل' 00 لخدا تب اط يف نأ لاف 1 0 .مهءايحأ

 نبا لاقف نيملعلا ل ل اة ننال مو 0

 ريز>ة فيج ىلع عمتجا | اههللا لوسر تنباي هللا كدحر اسماخ مط نئوكتل مظعلا هللاو مزح

 ند وتد لق دحأ ( يوخأ  نوجاو هاو ل8 كتج لع عام نال

 ينثدح لاق يريبزاا لالزاا ركب وبا ينثدح لاق هللا دبع نب دمم يبوةمباا ينثدح لاق مساقلا

 نمو لاق ةياغ غاب َى اهريغو هتحوز نباب ايدح بىعشا يذغ لاق ةل.: يلا نب د# نب ىحن

 لاق تاعفف لاق كنب هيعضرت نا ي>ا| يلا نادرو ةنبا ىا هتحوزا لاق نا كاذ يف هتغلاي»

 ريغ كلذو فرعت نم نيو 'يث مويلا هللاو يدنعام لاقف ةأفاكملا لأقف بعشا هيلع لبقأف

 لسا يديم ها نال هلعلو لدالا ْق اذك هلل دا جزلاءارخ هل لاَقف هلوق )1(



 2ك (مح)

 لاق مث رائيدلا كلذ ىل لحت لاقف ناحاعبب اموب ناتافا كلف را لك يف ىلع بعشال

 (انريذا) اذهو اذهو اذه نيد مم 0 عجرا الف ىتدب ند 0 0

 ع ينا هنت توما ىلا ونا رم .٠ نب لع يف رح لاك 0 نبل قى هرج لاف ك2

 ردنا يبو ينغف هنا آعنو مهدنع درو سانلا هيف بعشأ - نيددملا ضب نع

 هنا ءادو زوحتو ود سا>و اموب هاعد هونأ بد او بصخا و كءالذ سانا ىهتشاف

 كلا اولام دق سانا ناو تباد>و ترذناو تداغت دق كنأ يف هاب هل لاقف 4 ماو

 نسح وه اذاف هنأ ىنالو تك عطقل دق وه اذاف بعشا يناتا ل لاق كرباخا ىد مف

 كلذك رمالا ناكف اطخ مث كلذك رءالا ناكنف ارذنا مث بعشا مد او ترظ تاوضلا

 لاق يثيدح لثع كل ن٠ ىتاخ لثم كل ني نش مأ لاق مث هبا ىتلاف مادق بعشا قرتحاف

 ور* نب هللأ دبع يف ةريدلاق ددحأ ( ىلريخا () هياع 4 نهو زوحملا تارعذؤ ىفلا كو

 يماوم نإ دايع نإ دم ينادح لاق نوره نإ نسل 0 ىلع ينأدح لاق كيودس ينأ ن 5 3

 ناكوىلالهاا ب رح نب د.حم ينادح لاق ناماس نإ رفعح نا هللا دع نب ديحم ىنادح لاق

 تناك لآق هند بعثا هد: ءو ناماس نب رفعت 9-1 ل لحد لاق ناماسا ن نإ لوي 0 ىلع

 00 م ةفياخلا ج>و 2 2 تراص َى 3 اي نا تأب ةثئاع كدع ىلع نب نيسح تلت

 ىلع نب نيسح تنب تتاق 'ىثل حاصيال نم الإ ةفيلخلا يفاو الا شيرق نم قاخ ةئردملا ف

 مظع الت ًافيفع ناكو ةئيدملا يىلاو وهو ة نب نر دشن ىلإ تاسرأف

 ابلخدأ من 56 سانلل سا اد اذا ناكو 8 اع ا ال روع اذا مدح هلكت ا هل ةيحالا

 اهلهأو ىلدأ ةينغو 0 ةييصلا ن ٠ ىلع ل 5 عار دق 0 ةقئاع ت 0 00 تحب

 انايرإلا ىك اماماو قيعو يدي كيفك | اناف ءاسنلا نع دن ىف ام اماف يلاولا تنأو
 ءاهقفاا الا اهامحي الو اهشمن لمع ديو سماو عفرت نأ قاوسالاب ىم هينفكاف لاجراا ن

 اجا يوذ نم اهبازق الإ هل>دي الو اهريق ىلع ٌمو ةئيكسلااو راقولاب شيرق ْ ءانالا

 لاقف امااسو هغأب و هيلع لخدف ليقيل حدو ىدغأ ناح اهطومر م نا ىف لضفلاو

 تدراو ةيعاولا تعوشس 3 ينا اهريخاو مالا مولذلا ةأ 7 مو مزد نبا

 انلا نيب اولوحم ى- طابا اوذِح لكل و والا عقرب 1 0(

 ناك نه لك عيتجاو هل جرساو هشاو مان من راقولاو ةنكسلاب امبارق يوذ الإ نشعللا نيبو

 كالع )أ هوفقتلا ندءلا ساسإلا ىار اماف نثءلار>ا ني- جا_ثئاع باب ىلاو ةندملا

 ن٠ سانلاب محددلو شعنلا هك ضار. مز> نا لعحو اعيش 4م سرا الو ميد نا

 0 نا نب نايا نب نا نه ا م نذإرق 5 امه ن* ىداذف ريقلا ىلع فقو من



 ( ما
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 اخ تناك ورك 3 عاصي هل ىمأف هيلا اكشف ريبزلا لا نم ى- نإ 1 ىلابعشأ

 لاخلا هذه يف 00 تك ف حا كو يي نب ركب وبأ هل لاقف ةل ةنر بعث

 هتئح مْ تاغفف كتل بضخاق م الا لتخداف بهذا اذه يلعتف كسفن متل

 ديلولا 3 0 ىلا تيه 5 لاق بلطاف نالا بهذا لاقو هل فوص باس ينسلاف

 رمشتعلا هل خا هلا يم 1 دوه 8 رش احر ناكو ة ءربر نا 5 ةلغيلا بحاص

 نب 0 كوش 4 00 ف ساج ا. اك قفطو دحيسملا للا كك 2 اهضقف نا

 ركبنا كلذ غلبف هّتصق صقق لعفو ىف لعفف ةلكشع نانلا فرع اريخ ىف نع هللأ هاز> ىحب 3

 نب د ىنثدح لاق ة ا 00 اذه ناكف سانلا يف ينتحضف هفن ودعاي لاقف

 ا أ ىلا ر امن هلا جيش قندحا لاف دما دبع نإ نيسان دع ا كلا لاق مساقلا

 حانخلا اذه هنو َّ لاق 0 حم 0 اولاقف ا اب بضخ دقو 55 عرفلا هل لاقي ص وع

 ن مساقلا نب د ا نال حل (انربخأ ) هربغ عرفلا سيل ةدتحاو راد لع نك

 1 لع اد بْدشَأ ىلا ترظلا لاق بأ ينتنح لاف نيسان اذ يريح لاف هلو
 راع اهلا ثمدا 1 اكفؤ هيلا ىرظن .تغ هداف لاق ع عوضتيو وعدي وهو لاق 0 و هيلع هللا ىلص هللا

 ينثدح اقدح( ربخأ )بعشا اذه اولاقف هنع تب ره اد هذ ق اع ثبو حلك

 لاقيروفلان ال نب مهاربانب قحسا ىنتدح لاق نيسحلانب دمم ىنثدح لاق مساقلا نب دم

 | ءانك شرلا اذه ناك لاقف ةئيدملا يحاون ضع يف ليللا نم م نإ

 دحأ 1 سلي ساحو تقدص دق هللاو يناظا لاق هطسون اماف يناكن رب

 ناك لاق نييندملا ضءب انثد> لاق ني_سملا نب دمم ينثدح لاق مساقلا نب دمع انثدح لاق

 هذه ىف حرطم نانا يحي نأ عمطيو قرخلا نم هدي جرو مانف هبا يف قرخ بعشال

 ىنثدح لاَ ص لا اند 3 مساقلا ند ينادح لاق 1 ) نا 2 عمطلا ن ل ايش

 060 3 نب ناو ىاح ىلا 0 ع ند لاق ىرهزلا هللا دنع نب نمرلا دبع

 كم فرصناف تود اط هضوم دنع حر هنم تتافآف ةزيحملاو قالا م .ظع ناو ف لانو

 هءاج هلز:ه ىلاناورم فرصنا الف فيلا هنم ت>رذ> يذلا وه هنا سانلا مهوذ ةالصاا ن

 يف كن ,رهش الإو هللاو كنع امام لا ةطرضلا ةيد لاقف اذام لاقذ ةيدلا هل لاف 0

 يأ ”د> لاق م.اقلا ن كة لاق 1 ) ار 2 0 5 3 0 يح هعدبب

 م ىلوم يرقللا نايس. ل نب يدعم ينثدح لاق دبع نب راو- يف د لق ديلا نايا

 ا ام كة ف ديدلاو هللا 2 ينذغبب ناكو 2 مساقلا ىلع تاخد لاق بعشا نع

 ةلكسع لاس هاف اَقَدَعهل ددح مالغاي لاق اقذع تددح ال هللاب كلأس 8 تلقف ينع ا ىلع

 لاق ىثايراا انثدح لاق مداقلا نب د# ىنثدح لاق 5 ) ريع ( ادبأ اهدر نم حاف جا

 0 لاق ناماس وو ةيانع نب فو وهو يزرلا رع رم نب 5 ةكاش 2 د

 7 يل لا لا ا ا م يي ي7خذخزذزذذ2ذؤذزؤ2ذؤزؤزؤزؤز ززةز ز زآ
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 مساقلا نب دمت ينأدح لاق دحأ ( انربخأ ) قاخأ اذا د 3 بولا ديو قاحخلا ؛ مو لكي نم

 تود هتوص ناكو ينغي بعش أ ترأر لاق يممصالا انثدح لاق يسوم نب ىسع انئدح لاق

 اهف ةقفر ىف هللا دبع نإ ليلا كد ندخل لاق زيزعلا دنع نب دما اولا ل 57

 اولبقأو ءوكرتف ق قرلا ن ديما ىدكدحاو اتق لاق مماع ضب صاق مث ناكو ا بلا

 هبسحأو ًالاس تيتأو لاق تع سانلا هو>و فرص اذه نا لاقف ملاس ىلا ينوكشب ءاجفملإ |

 لاق هللا ىف ىنضغي اهدحاو ينئاضغبي اناكو ينايطعاف مظعلا هللا هوب امّماأسف مساقلاو لاق
 هانثدحو لاق مءاقلا نب دمت انثدحلاق دحا ( امدح ) ىلب لاق ثيدحلا يف اذه لمجال اناق

 يف صق. ل صاق انيلع مدق لاق بع 5 نع ىجمصالا يا ف ىلهايلا 0 نب باعق

 نبا لاق هوكرتو يلا سانلا ليقأف ةس ءاتلاب ةرحشلان م أنم ا ” ريعإ 0 يفو هتقفر

 ىلع قيض دق اذه كالوم نا لاقف نافع نب ناّمع نب ورمع نب هللا دبع ىلا ءاجف ديمح مأ |

 ندرلا دبع لدم وبأ انريخأ لاق مداقلا نب دست ىنثدح لاق دمحا ( ربخأ ) يتشيعم |
 ةريضع اًؤاجف ينراحلا هللا دبع نب دايز عم بعشا يدغت لاق ينئادملا نع ممل نا

 نحسلا لهأب يلي نم دايز لاقذ هيدي نيب اه,عضوف ىدب نيب علا زال سبعشا لاف :

 ريمالا هللا حاصا كلذ ريغ و كا لاق .م< ىلصي ا اولخدأ لاق مامإ مهل سدللاق |

 001 كش لقا دا ((يبخ]) ادبأ ةريشم_ لكا الزآأ تناخا لاف وخاامو لاق
 ااا 0 داو روصتلا ىلوا لاق «سمسالا انج لاق نرمحلا نب بق قدح لاق مئاقلا |
 0 ءاوا اءادغلا رض لاق هيلع 00 مملاب هتقاف ا لاك ةسفملاو يرالا :

 فرعأ زئأو هب حامأ الكأ تاكأف لاق ةنقلا تيثحو ةريضم هخبطق يدج هيلا ٍ
 تغرف/ املف تعطقناف لاق ةبقلا قش هلل انا خابطلا حاصف !مقَةشف ةيقلاب ىأ مث يحاص

 هللاو تلق نحسلا لهاب ىلدت نادال رضح دق ناضمر اذه نعش اي لاق |[

 0 لك ؟الوأ تلق لاق هنم دبال لاق قالص هب مقأ املا للا باتكح نم ظفحأ ام |[
 ةئيدملا ىلا م عجرأ نأ ديرأ ديم قيرطلا تاق لاق كنطب يف وهو هب عنطأ امو لاق ةريضم

 كبارام ىلا تط [ا4 كاشف يتاحيف ت تاخداف لاقكي.د ند هكا كير تاه مالغ اي لاق |

 | ءركأو ناطلسلا ىلع ةفيظو كل لاق ةبقلا قش اهف حاص ةدلسب 0 تاق لاق

 0 ةئردملا ينغابي رامح ءارك مهرد فصن تاق لاق ططشت الو لقف كاع اهدك |

 ينئادللا نع سم ا لاق مساقلا نب دمحم ينثدح لاق دا 3ك ( معا ىللاعت هللاو

 ةلارسألاق عشا اب اهارتأ فيك هل ليقف اهم لك اف ةالولا ضعب دنع ةحذولاغ عشا قنا لاق
 انثدح لاق دما ( انربخا ) لالا ىل ل>و نع هللا ىجوب نا لق تام نكت 5 نا قلاط

 ينادحو ركب وبا لاق همع نع يريبزلا بيعش نب هللا دبع انثدح لاق مءاقلا نب دم
 ءاج لاق ًامالك ثكاو اذه نم متا وهو بيعش نب هللا دبع ىنثدح لاق دعس يفا نبا



 (م6ه)

 د # نب نامع نع قمؤلا بهو نب ديزي نع ىوربو ةلئسللب اه يقلل ال م ةعز 2

 0 رخا) هنع ىف متم كك لع هللا ىلص يب هلا نأ رفعح نإ هللأ دبع ا

 ملاس ا نبا يندشنتسا لاق بعشا نع يه.صالا ىف رح لاك 4 ت0 ينثدح لاق 0

 ا ملاس هب 21 ا هتدشنأف ملاس ع ا نايكرلا ءانغ رمع نب هللا دبع نبا

 لاق هيورهم نب مساقلا نب دم 00 لاق 2 ) كالذ ركن مف

 نامع تنب ةشئاع تءفد لاق ينئادملا نع مكملا نب نه رلا دبع نع سم وبأ يف د

 هفصن ىتبو نال ككل تا 0 0 0 0 دعب هل تااقفنيزازبلا ا

 هكا راما تفلح ا ينئادملا لاق يطلا ىتبو ريثنلا تءلعت لاق تءلعت امو تلاق

 دحأ ينطعي مق | هريغو نييشرقلاب تررش سانلا ىلا باطلاو صرحلا ينع بهذأ مهللا تا

 عجر يح لحد ال هللاو ال تاأقف را ١ اماخ تكد دق كل ام تلاقف يعأ 0 تل ظ

 الإ 1 ماوغو شارتل نك

 تفشن مالغلا اذه ام تلاقذ ءىش ل

 تءعحر 6 ” يناقأ بر 0 تاقؤ تعءد>حرف كبر ل

 م رفودم راع حالا كف 2 ؛9 مالغ يل بهوو ينوطعأ

 ق

3 
 نيغ ءى * يأت لاق نيغ تلق ءي | لاف 0 تاقف احرف تودتف ةصقلاب 0

 سعال 5 يأو كاك تن تاك مالا ىث ياو تلا 0

 لاق دمحا ( ينري>ا) احرف ةقسافلا تتال فورحلا عطقا مل واو اهلع ىثفف مالغ تلق م“

 ٌتووس لوش يدضالا توهشس لاق كوع. 4 ب سايعلا يف كك لاق مسا اقلا 6 ها َح يدع

 يد_4للا كردأ مْ ىعمصالا لاق ناهع صح يقف نو>وع سالا تءءش و لا

 قلاخلا د نسحلا نب ىح يتادح لاق مساقلا ن دمحم ينادح لاق ع ) قرَخاَ)

 ناك لاق 0 ىربخأ لاق يور هاا نا مح نب دس :ه ينأدح لاق يفيزلا ا

 تنك لود 0 نك لوش ى د رالا تعمسو لاق عرقأ 5 ا 2

 مسءاقلا نب دمحم ينثدح لاق ا ) ينربخأ ( رعأ هللاو نافع نب ناهع ةنق فا ءاكلل يق أ

 ىرتخاف ةئيدملاب 0 ا كاع لاق ىعمصألا | لاق ىدود نب ىسع ان كح لاق

 اهار "أ لاقف يحي وبأ كن بسحأ ايف نع ليسا ار هب ءابق ىلا جر مث ةفيطق هب

 لاو ع 0 ةبواعم نب 0 ينادح لاف دءس ناد 1 هادو 5 ا لاق ) فررعت

 تاق دقاو نبا اب ىل لاف 2 د>وف ىلصدملا ديرب بعشا عم ا يدقاولا ىنثدح

 تاق لاق قااط اذا ءاللا ما لاق هفىع تلق لاق هب عنصا ق اراد تددحو لاق ءاشن ام

 هش دحو لاق مساقلا نب د# ينثدحو ( لاق ) اهف سعأ ةفيطق هن يرش لاق اذا هب عئصت او

 نود هذا“ نما جرف ارايداكو سيلا نإ مسالا نع ل ا

 ةذمولا فرعي نع لاَقؤ عماجلا ددملا ”باب ىلع ماق ّ ةقيطق هل 2 ا هف رعا نأ

 ذيولا لاقف ىزنملا تلأس لاق مساسقلا نب دمحم ينثدح لاق يرهوالا دحأ 0
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 ديعنب دمج ينئدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم ينئدح لاق دمحا ( 0 ىنأ 0

 رصوح موب نامعراد نم ماهسلا طقتلا تنك ل ٌَ لاق يدع نب ميغا ن 3 ينوقمإلا هللأ

 مساقلا نب دمم ينثد_د لاق دمحا ( ىف حا ) اودع ةنمخ ولا رملا: قللا يدش يف تنكو

 ناك لاق ينئادملا ينرب>ا الاق ليعامسا نب دمحاو ملم وبا مهلا نب نمحرلا دبع انثدح لاق

 نامعتنب ةشئاعا ال ومدمأ تناكو هسا لبق نم ريبزلا لال ىلوم بيعش همساو عمطلا بعشأ

 تف رشاف نين زيالف ينار نم ىدانت يهو اهب فرطو تقاحاو تبرضف تغب تناكو نافع نإ

 ةقوا تنأو كلوقل هعدن انسلوءانبصمف انزلا نعل جو نع هللا اناهن ةلعافاي تلاقف ةأما اهملع

 ةمئي> يلا نباىلا بتك لاق هيورهم نب دمحا انثدح لاق دمحا (ينريخا ) كب فاطي ةبورمضم

 |ولاق سانلا ناكو ءالعلا ابا ينكيو بيعش بعشأ مسا لاق مرحا هللطادع ناسف نا رع

 برعلا نم مهنا مويلا نوهعزب معو ريبزلا هلا كلوا لا نب بعت وهو هيلع قت( نشا

 بعشأ ةأرعاو مهمحر و 6-0 هيلع هللا ىلص ينلا جاوزانيب يرغت تراك هما نا 0 م زف

 ٍريزعلا دبع نب رمح ينب نيح ملسو هيلع هللا ىلص ي لا ربق ىنب يذلا نا دروو نادرو تنب

 ينرب# ةمثخ ينأ نأ ملا 5 م.اقلا نب دع ينأدح لاق دحأ ) قر ) دحسملا

 111 كرس ند ناو نارقلل ءاوقلا نم بنعأ ناك لاق هرج اهلا ادع نإ شعم نأ

 دج اينثدح لاق مساقلا نب دم ينثدح لاق زيزعلا دبع نب دحا ند مايقلا مهب ىلص ارو

 اهديحيفانا وص ينغي هرداونو هتحالم عم بعشا ناك لاق مها ربا نب قدسا انريخا لاقى حي ل

 بعصم نب هللا دبع لو هيفو
© / 

 بيطأ وا ك ما حير ل 5 1 تررمع اذا

 كسعأوأ راسن الار أدير < لجل انعاب ٠ ىلا ينك
 بفكوملاو كالمالا هب تفح # سلاح كاله ينا تددح

 اوبرغ ما ملاعلا قرشا * ىرولا هلاو ىىلابا امو

 ثيدحلا بعشا يور دقو رصنللا, لمر فيفح ىراصنالا ديز تايبالا هذه يف ينغ

 عييرلا نا دعس يلا نب هللا دبع ينثدح لاق ي ع ( ينرب>ا ) ةباحصلا نم ةغامح نع

 للقدس نبا ها دبع نع مشا قئدح (ىرتحلا وبا: يثدح: لاق متدح بلغت نبا
 غارك لآ يدعا ولو تبجخأل عارذ ىلا تيعدول سو هلو 1 للا ىلح أ لور لاق

 مهارب | نب باتع نب يسوم نب دابع نب دمح ن اوووي ىلإ نب ١ لاق تاسقل

 ىلا تلخد لاق هيلع هنأل ةنع ثردحلا اذه تاه اماو باتع لاق عماطلا بىعشأ ع

 لوقي ىلا تءمسويف اف لاست ال كليو بمشااي لاق ىلع فرشأف 1 ؛ هللا دبع نب ملاس

 مههوجو يفام ةمايقلا موب , اوقا نيني لوش لع و هلاو هيلع هللا يلد هللا لوسر تعوس
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 عماج نبال ىناثلا تدبلا يفو يطسولاب ليقث ىناث عمطلاب فورءملا بش ال ءانغلاو ريثكل رعشلا

 شبح نع رصنبلاب لوالا ليقثلا نم نمل |

 مد هرايخاو بعشا 0 ُد 0-١

 راتلا م 0 هوبا ناكو ةديمح امساو 1 يبا تنب ءامسأ ةالوم ضو ليج ما لب

 ا قد ل ع جر لاقو أريصص 44:ع برضو بعصم 3 ةدلبع ىنأ نإ '

 هنع ي> ونافعنب نامع تاب ةشئاع هتافكو هتءرا تاونو نامع لآ ناوبد يف ةئدلاب 2 ١

 تقاط تنز امناو سو هيلع هللا ىلع ينثلا جاوزأ نعيد قو 1 . نع يك هنا :

 ةلعافاياملع ملطت تناك ةأسما اه تااتف نينزي الف ينأر نم م لع ىذا 300 اهب فيطو

 ناوضر'“ 5 ذو ) ل ىلع ةيك ارةقول# دوغ تناك ل 2 صعق هنع لحو ع هللا انام :

 نا 6 ما نب مهارب | نع ةيادلا نإ فسوب نع هنع متاور ل راح مف يفالد» ىلا دحأ ن

 هلأ ناونامع يلوم 00 هانأ نا مواصأو مهوأ ن "١ع لا دقو 0 0 ةدع 26 ١

 لص دا اهحوز املاهعم امدح نيئمؤملا 0 ةهوم.م ناو بر 2< تت نايفس ينال ةالوم 0

 كقراف ١ منا من افراغ 1 م هلع هللا 0 ا كيرلا لحد تناكف م هيلع هللا

 محو هيلع هللا 0 ينأا اعدؤ 0 ىرغتو 1 ىلا نوضعل ا ص تراصو كلذ ا

 0 اقرا فويسلا هكلامم نرد رع اما ناكل ف نا عم ن ناك هنأ 0 الع :

 تنك ذاق هللاو تمعقو املف خا لاف رع ورث ةهقيس دمغأ نم نامع مط لاقذ ا

 3 7-1000 0 هش نب ل |[ لاق زيزعلا د. دنع ا أ 000 ( 4قاس 0

 نيو عبرأ ع ينأ دنع بءشأ ناك لاق عيبرلا 3 لضفلا ينادح لاق تا

 ىلوم هونأ ناكو 5 د نب تبع | ودا هرعأ ءاح نا ثملي ٍّ ةنيدملا لأ جرح مل ةثامو

 لاق يف هو 21 ندع اريص بهصم هلتقف راتخنا عم جرن رزان

 يممصالا ن ع ىزوتلا يف «دد لاق يديزلا لرسم نب د د لاق ا نا انثدح

 قدح ليش ولعب 11 مف نامع تنذب ا ردع> ِق دان نزلا 3 نأ 5 عا لاق لاق

 لاق هيوروم نب مساقلا نب د# ينثدح لاق زيزءلا درع نب دم ) قا ) ةلزنملا هذه انغاب

 ندع لاق ةئيدملا ىلع نوال ىلاو ندا ن هللأ كيع اهي لاك راك نإ ريب زلا 0

 نادرو ةال قالطلاب فاخ 'ةحاح كلا ىل نمشال تلق لاق نافع نب نأع نب دمت

 تانظ يت> هيلع كلذ دت_ثاف كنس نع را هل تاقذ اهاضق الا ةحاح هتلأس ال

 تامفذإ امأىل اقف ًانخ ماد آما هنسرك نأ الينا هل تفلحو كلر لع هل تلقف قاف
 ريبزلا . لاق :راذلا . يف . ىتسأ نافع نب نايع كد د رصد تْيح ناو الا لعأ تنوع ف



 3 (م؟)

 شيخا كعل يشولا تنل و * شعلا ءاخر أه را كا

 شهلا رتقاو 1ع يساعو يسع * نر يي ل َقَح

 شيلا نعو 0 نيز * ىشطا ةربع فحم: ني->

 شارل فقوذو ي حانح 00

 00 نسل لاق 1 رعصن نب بيح ( قريخا )

 لانو ذ مورلا دالب ايزاغ ديشرلا 0 لاق يزورملا 0 .ءااص نب يسوم اند لاق معأ ىنأ نبا

 ةمعتلا نما ,اهأ هيفامواهم ءءطو دادغب 17 وهويامعلا هلع ل> دف اهءلعب رلا بصلو ةلقرو

 هك معلا ةعسو 1 نعل ّط اهف ر 5 يئعملا اذو ف 2 هد هو يامعلا 20

 امف لوش تاذإلا

 جذنم ءاوشو ديد نيد »* ججحدلا جاح دلاب مهوبأ م

 جريدلا يندوكلا قد قدف * جوولملب سيل طيصو
 يح ماو يد ةنيقلل لاقو »+ جف نطب جافعا ذام ّى

 نا ديشرلا سما دقو عماج نبا هيلا لخد مت مهرد كفل يمال ةديصقلا لع هل وف لاق

 ةفك يف عضوت مث رانلا اهف دقوتو ةقاشملاب فاثو ةراجملا ىلعضربالا طفنااو تيربكلا عضوي

 لاقو 0 نإ 006 كئاح

 | رانلاو طفنلاب يغرد ًاعاوح »*# ع تأر نأ ا هله تنوع

 راسو نارا ىلع تاغ صه # معلق بنج ف انتاربن رد 0

 ىنندح لاق ناذه 0 ”دح لاق ةمادقنب رذءح( 0 00 مس لا نيثالشهل أف

 هل س رف اهقسف ليلا ا دق يدهملاو افوقو انك نافع نب ديزي لاق لاق ناءاس نب 6

 موشيإ لف هربا هدأ هل لاَقذ ةمالد وأ الا ممم 1 رضح 0م ءا رعشنا تالطف نايضفلا هل لاش

 هد نأ 51 اغا كتم مام رش :ةكأ نأ ءانحللا نبااي 5 يدهملا هل لاَقُذ هتمامع هدإةق دأَو أ ام

 لقأ دق اذ وه اه هل ليقف يئامعلا ليقأ يت> اب ماكتي "1 يناعلا ىلع ينذ اي لاق مل من رغش

 بدلا قوف ايس> يمحي ءاحو »© يضغاادحذا نايضغلابضغ دق

 بعتلا وكشن هب ليخلا تءاحو © تاطملا دبع ّْنِب سابع ثرا نم

 * برعلا ىلع م 210 ءاع هل *

 مهرد فال ةرمشعل 5 اره هللاو تا يدها هل لاَقف

 نايإ ' وص

 دهعأ 3 ةنابالا يهتف * اودصق اتاري يدانأ

 دربت ام نيبلانءاراذح * ةحرق يديك ىلع نآك
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 هيديصقب كلما دنع جدمو ءارعشا عع هيلا لودولا يف د.درلا ىلا هب السوم يمشاحلا

 اف لوي يتلا

 حرصالا حضوالا ببنلاىلا © ماه ند نيناردا هكا
 حطبالا ةرس كي عارف اعلا يف اهعزذ ةعم ىلإ

 هدشنأف ةقرلاب د.درلا ىلا كلما دنع 0 ْ

 انكأ تنكف تاحارا اذا 5 نيك الانا ا[. نورع

 اضلاو بوذللا عمران تباط © -ابرغملا موت. دادقب ضرأ, ند
 اوضت اهوا رشلا نه ناكاك' »2 يح اعل كلا كرف

 اج رمو امو اح رث#

 يك وكلا مساقلا نب نيدطاو ند( يربح ا ناو رانيد فال يلع كاسات

 هللادع نب د# نع يدزالا هللا دمع نب قدسا 220 لاف كك ينأ نب هللا دبع اند لاك 0

 مدقام وأ ناكف يلع 5 ناما- نب دمم عم ىدغت هنأ عاشلا ىنامعلا نع يرقلا يسماعلا

 لاف هفصت ا سش تلك | ايف لق هل لاقف ماعطلا عباتن مث ر كس ابلغ نيل ىف ةنرف مهلا

 نو.سلا صااخ يتب تاب # نوبلم مه ينرغ 00
 نوحلمملا كلاب تي هكر 8 نولسع ىذ ردا عموم

 نيذسلاو ماعطلا درا نه نوت نم تش ام اىازلو

 نوج :صيضمو ماله نمو. * نيدرط نمو ف يسأرش نمو
 نيحملاب تف جاحد نمو

 نيزوجلاب كلذ را

 نإ

* 

 #* ني.س قاف و نمو

*« 

 نيتو بنسب اوهكفو # نيزوالاو بطرلا صييخلابو
 نإ

#* 

+« 

 نإ

 نوطبلاو روواغلا ىفحكلاف

 نيبلا ديس دمع #* نوريطاو دارلا كطارلاو

 نوويملا كرابملا قداصلا * نيءالا ىناطدملا تنب ركبو

 نيش يذ ريغ تعنل عمسأ نوحخشلاو تلا ةالو نباو

 نوحشوذ لد تيدا نا * نوف" ىلا رق نم جرح

 ينأ نب نخل ينئدح لاق هيوره» نب مساقلا ن د اندح لاق ىلع نب نسحلا ) نر

 ةرمعبلا لحأ نه زدحارلا يفادعلا بيؤذ نب دم ناك لاق ينيقاا مشاه أ يق + لاق لماك

 لاف مسا ههحوو ةلع نه جرخ دقوأ ل لقأ هال ينامعلا هل ىلق اعاو 3 دبع انأ ينكيو ْ

 لامح تناكو لاق ىتا< لج كلن اك تلا هاذه ن٠ تدحرخذ دق هللا دنع ابأ اي انباحصأ ضد هل |

 مدقف لاق مقفينب ن* مث مع ينب نم وهولاق ر ةصتق نام ىلا نءلا نم مروا لحم ل

 همطتقاو هلصوو هئسح:ساف هب هيلا دقو هل احيدم هدشنأ هيلا لصو اءاف يءوم نب ىسبع ىلع

 هيف يناءعلا لاقف هناساح يف يي هلعحو هصخو هيلا

| 

 ( رشغ عباسلا  يلاغالا 1
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 اذ ايلا ككارقلا وذ. ©: !ور ا اهرلو نإ ناجرلا نآ

 رصاسيف هل محر ال كلملاو * اززكتاو مه ىعأ لك اه

 ديس او مالا حاف: لا اورينت دق نئاثلاو . منرإإد
 © رذؤيال مالا اذه لثم <«

 ريمأ اي هللاو ىأ لاقف دوعلا دخت ةيالوب:ينامعاي رشبا ديشرلا هل لاق هتزوجحرأ نم غرف املف |
 مو لاق ءرلا كتلدللا"شيزرملاو كلوا روزألا .ةأرملاو ثيعلاب ةيدجلا ضرآلا ىرشت نيئمؤملا |

 الو يمن سل لاق هلبا د.عيف كل اًقلاق ءادر يرومو هدح يصاحو هدو جيس هبال لاق كاذ '

 ىلا ةعرسأو ةيغرلا عض اع هف عاام ينارعأ ن م هللا هلئاق لاقو ديسترلا مدقق نادعسلاك

 امأ ءانثلاب م مدلام حاملا ال نيذلاو .مزعلاو مزحلا لهآ ن 0 ا ةدئاعلاو لذلا لعا

 نأ ءاشأ 21 يداطا سفن نعو يدهمللا كسنو روصنملا مزح هللا دنع يف فىعال ينإ هللاو

 هنو روم نب مساقلا نب دم اندح لاق ىلعنب ندا ( ينربخأ ) اهلا هتيسنل ةعبارلا ىلا هل |

 دامح نع يموم نب د# نع 0 ن دم هب ينرخأو يناييشدلا نسحلا نب لع امتدح لاق

 ريدج نع يئاطلا دلاخ ربا قرع لاق يتاسشلا نسحل امر 0 و يجائضملا د ينأ نع

 هيلع لذ دق ءازعشال نيلعو موي ديشرلا تريض> لاق 1 0 لاق يفاطلا ة ةثيض نب

 ىماقح هيف هل ةزوحر اةدشنات هدعنت هاو ديشرلا 3 يئامعلا هفلخو عسرلا نب لضفلا

 : : عضوملا اذه ىلا

 هما'نا ىئدنم نود مساقام « همأاب ىدتقملا مامالل لق

 «*8 همق مقف م دقو #

 يلجر ىلع موقا قت سلا انأو دوعلا هيلو أ نأ تيضر امأ كحيو لاق مث ديشرلا مسيتق لاق
 دق اناف لاق مزعلا مايق تدرأ اما كيلجر ىلع كمءايق نينمؤملا ا تدراام يئالا هل لاقف
 اهر أ نع لاء ئد 1 ل را اوكا سو مغ نأ مماقلاب 0 دهعلا هانلو

 خيشلا اذه 20 كيلع مساقأي هل لاقت هيوخا عم ساجف ديشرأا هيلا ايوا ا ليقاو

 لب اذهو انا امو لاف نيئمؤملا ريمااي 00 اقف اناعف دقو دبا كلون نأ الأس دقق

 ديزم نب دم( ينريا ) ةدرَقَم ىرخا ةزئاجم مساقلا ةلزماو .ةزناجم ديشرلا هل ساو كيكح
 ”دهسحن ةينيجيبسنت>

 يملا رحلا يلا ىلع يئامعلا بيؤذ نب د# لحد لاق هيبا نع قخسا نب دا انثدح لاق

 هيف لاقف ءاكب هلل>و هاقسو همعطأف ةرصبلاب
 رقلا تارب_س انع عفدي * ركأعا نيعل رحلا ابا نا
 رجلا يف ةياولكج ةفطلو * ريلا زيحو محشلاو م>للاب

 ردلاك انئيد> 0-1 َىح * مشل نإ ان>ايشا انهم رمغلا :

 اص نا كمل دبع ينامعإا دصق لاق هربا نع دام ان ةدادحت لاه دب ذم نب ا( انربخا ١



 ( زن

 ريتا امو سائلا ريدخم

 اوزكت ال كج" كيالي
 رك ذب اذه لبق اذه ناكدق

 نار ل

 اورسشبو اوبغو اوقرشو

 ردع دهتام لاس مع

 رع ايدك نك

 زال الا سلا لك

 أ ماع ناك نإ ههجوب
 اوريششيتساو هب سانلا جاو

 اوركفن نأ يتح نمو أركش

 رصتملا باط كيح يف مثاهو

 0 ش ساد علا يك نإ

 اور كرار ف
 ءاراقخالل نقرات

 ع مغ الإ سالم

 رقوملا

 ريو اهقرط صولا ىلع

 ردك ل دا

 رظن ال ند لخو ان رظناو

 روظإ ال مدمج يف ريسخ ال

 :لع ننماف

 زديقلا ةرساف تصير ا

 ند اما هل ماتا ١
 رؤي ثردحلاو يرعش تبلو
 تيدا انرومأ) لعق وك
 رشعمو رسشمم توع ننال

 دزوو مهيد أف نا

 رغصا كاذو مورلا بحاصا
 هوما انهو جلفلا ا اذو
 ربك الا ينلاو ءافلاو 8

 ره ال ءرألا تا مسعاو

 رفسم ىه>وو ينال تالف

 *  اورصقاف دحم ا زاف

 بتك يف
 اورتشاو اوعيبف لدعاا ريشن دق

 ىك دقف

 روشي ام. دءغم: انع فيدلاو

 رطمتا يذلا نك امسلا ءون

2 

 راع يذلا لا

 ردقتسا يذلا هللا

 ريبسنمو 0 تارسس

 # اوركو مهبرل اوالهو

 رهاسا كلم دال تفقد

 رفزي 6 ناك 00 حاطو

 # روطملا ةفياخلا اهءااي

 ةيطلاو ناك فلعل
 ردطخ عارب مهكر 9 ملنا

 نإ رف الو بئذلا عع

 رج كوبا ناك اك رسسجأو

 رظتن يذلاام ي رعش تيلف

 #2 ردا ل 0 تلاد

 0 يذلا 0 هللاو

 * 2 سسن ةنق نم'انل ريخ

 اورصتنانيذلا موقلا فو دقو

 ردكب ال رحبلا اذهو .هئم

 3 رفعجو د هبا :ىعي

 رصنعو مشاه نه ةعسو

 اورسوب ىد ةرمسعلاي وذ ع
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 انا نيرششع هيف اولمعدقلف لاق انإس هيف مكنم دحاو ل اك لمس لاقو رمشلا مهاطعأو ىمعالا
 06 071 نوداةسألل ةزاسأو |يدعت اناا هب بما هديعو .نيبزلا نحلإ الا اهنم بح اف
 يلطسولاب ليقم ىناث ابف حيلفاو يطسولاب يروذام هنو تايبالا هذه يف مهاربا ىنغ ةينس

 لقت فق نادر نإ ريزللو .يطسولاب وأ لقت ىلا نبالو رصنلاب لمز عماج نبالو

 نيسحالو يطسولاب لمر قحسالو يطسولاب لمر فيفخ ىلءءالو رصنلا يرحم يف ةبا.سلاب

 يلطعسولاب جزه زرحم نإ
 تسع وه

 ركنا مظملا اذامظملارباحو © .رثع دحلا اذا ديلا شعاناب

 زكبام 0 ريخو © ران عيب رلاو 6

 هتياورو زتءملانبا باتك نم لمر فيفذ ةيراشل ءانغلاو ز>ارلا ىتامعال رعشلا

 م7 هريخو ينامعلا بسس قو

 ىامعلا هل ليقو ةييلص يعرادلا ىلظنحلا ةيساب نب ةمادق نب ن>< نب بيؤذ نب دم همسا

 انعاش ناو نام لان م ا الو وه سدلو نوالا ةرفص ديدش ناك هلال يرصب وهو

 0 ل

 عا اجا الا ومادَس دافاف ًالوقم ايهاد افيطل ناك ةيديلو ناورصصو مو عجشأ لدم

 هرعصع ف مهدهاش نرذلا 1 رعد أ اظا لَ هي ايعلا ةلودلا 53 روش نم :ماطسوتماز أ :>ار

 نب كلملادبعزا يدسالا طاير نب ربح نع هسانعقدسانب دامح انثدح لاق ىهزالا يلا نبا

 كيلعركبي اذا ديشرلا هللاقف تايبالا دا ىشعانا, هدشنأف ديشرلا ىلع ينامعلا ل>دا طاص
 هليقتساديشرلا لخدامل ربجلاقو قحسالاق اب ون نيس ورانيدفال | ةسح هطعالضفاب انعيبر
 ةادانةبرصي املق قئامعلا

 هللا انك ترصف تلح ال + اضم نيمرك الان اا, نو لع

 ايصلاو بوني راانل تباط ه ايرغملا موت دادغب نضرا نم
 ايوصتا امو. ريش نم ناكام * اير ٌيحانلة غلا كريو

 * ايحرصو ا.حمو ا #

 رود يود>ناارفم>- نب دم (ينرب>ا) هتاصل ز>اوالهاو ينامعاي اء-ىمكب و ديشرلا هل لاقف

 ىحينبلضفلاهح واملىتتعلا لاق لاق دامح نب ىو« نبد# ا:”دح لاقينالد.صلا نا, فورءملادربملا

 ىلع موقلا ماكتو ديشرلا مهزمف دم هنبال ةعيبلا ىلع هنوضحي ديشرلا ىلا ناسارخ نمدفولا

 ينا.علا بيؤذ نب د# رضضح نءيف ناكو هنبال ةعيبلا نمهيلا مهاعداع رورسلا اوروظاو موتا سم

 لوقياشنا مث داوقلا فوفص نيب ماقف

 رطس نم ىلعىيال ر غا ه رهشم ريخاناتا ال #*

 روغلاودجاما يكارااو .# رصبملاو يفوكلادب ءاح

ْ 



 ةفش

 ترك ذ امناو عيبرلا نإ لضفلا حدمي هد ةيهاتملا يبأ نب دمم نب يوقلا دبع ديوس وبأ
 حدم يف لوَقب ايفو لوالا تاينالا ترك ذف هريغ ىلا امهسذي نه سانلا نم نال انه كلذ

 جنبا نب لضفلا

 لولك عيبرلا لاىلع ن-مف * 0 لا

 لومح ريثكلا ريخلا نم اهلع © مهلع يثأ رفسلا باكر رم ِ
 لوقعو نسلا تنحو ناغم * اهلهأب تنح نام ءلا انأ كلا

 لوش نيح كلا ناسأ تناو © هيصس لب كلا نيج تاو

 لوزيثيح ناسحالا عم لوز * هش كاذب نازيم كل.حالو

 لدحر 0 لاق ريب زلا انثدح لاق يلوملا دهم نب ةريغملا ينثدح لاق ىلوصلا ( ينادح )

 0 هتليل قاف هنع يذر ا اعجب مْ رفءح مأ ىلع دشرلا بضغ لاق فيقث نم

 ثلا اذه ىف ءانغ عمق ةيبو ةدايز يا ردقو ءاملاىلار ظن دعقفا ولءفف ةلحد لعىل م ذأ

 هه
 بو قلتم نم هل تضافو © 0 0

 بيرق هلم تنا داون رع *# هنا تريب_> نيح الا كاذامو

 بيطيف مكحررط ىتا مكيلا * يهتلا اذاف هؤام احاجأ نوكي
 0 6 » مكلك ةلجد قرش ىنك اسايف

 ةمحانلا نع .هلأسف يطسولاب لمر فيقخ امجد نب'ريبزلل ءانقلاو تفتحالا نب نسايعلل رعشلا
 هلاسف ناد نب ريبزلا وه 8 ينخملاب ثعأ نا هيلا ثعف ادملا نب اراد لاقف ءانغلا اهف ىلا

 هيلغل ريبزاا لعحو هايأ هدّشلاق مك رضحاف ل نإ سايل وه لاَقف نول نع

 هلو> د بيس نع كلاش رفع 1 ىلا لذ دف ماقو دك ىح اهديعتس وهو هدشني سايعو

 لاق يمت ( ينري>ا ) ىرخا رانيد فلاب ريبزلاىلاو رانيد فلاب ساعلا ىلا توحوف هتقرعف

 ماقو املا ردخحناف ةقرلاب وهو دادغب ديشرلا قوشت لاق نودمح هدح نع دمحم نب نلع ينأدح

 احهنبو هئيب تناك ةيضاغمل اهفاخ نوف هل ةيظخ تناكو هيراو>- ضعب كانه فاخو ةدم ام

 : اهف لاقو اديدش اقوشت اهقوشتف

 كت وص
 بطكم هب بض ةحم © .برتغملا حزانلا ىلع مالس
 بشحلا ريقي قادر دل خيابلاب هعلا م كارزغ +

 6 نم 0 هفيل 2ك ىلع ناغأ نا

 نيناالاو ن1 نو يوه * يتميش ندم رثسلاو ا

 يلعملاو نامحد نب رييزو حيافو عماج نباو ىلسوملا مهاربا رض . نينغملا عمجو

 راكز وباو قحساو هنباو عملا ى 0 مالس نب ماسو زرحم نب نيسحو فريرط نبا



 (نك)

 ْ ثيدحلابهندأ هنعهرخأتبيسن ءهلاف لضفلا ىلإ ري زلاراسمن انموب قاب انبرسشف ىدنع ماقأف لاق
 | ! يلنذأتيالومويلا ين ناحدبال نأ هي> اح ا ع رد و قع 4عي>و لو>و بطغق ارعشلا هدشنأو

 َتاَقف لاق هيلا ة ةعقر يل لدوب الو هيلع

 اناك م كاضر ينع دمي ملامو # انايضغ تءدام ساكلا ىلع مارح

 اناا ةءاسالا درع يندوءآ »+ م و تان دق يناف نسحاف

 نسح لا ) نر ( هلع ناك ام كل يل داعو يع ىكرو كدعضفو |اهابإ هنأ لاق

 نوع ىف تلقاو هقادازو رد الا اك ذام و+ ركذف ربا اذمب هربا نع دا» نع ىحن نا

 ةيحاج

 ا

 نا ناكر 2ع ِىل أ # نوع كلثم سان وعاب نوع

 نودرو أ كرش مالغ لف ئقلا يضرذا لاو ىدنع كل
 هلوقإ كل ض ع اما كليو هل لاقو ك دعض ماد اماق ب - نبرءشلا لضفلا نوع ينأف

 391 أ ما لع ءا ا هيثم م 3 تا ناف ام قدعو دق لاَتؤ ةءوسلاب تيكر مالغ

 هللا د ع ينثدح لاق ع ْنَن ا (قزمخأ ( يع ىذروديلا ترصفهلوسر 5 آ لسروب

 ريب زاايدنع ناك لاق قدا 00 لاق كالام 3 هللا ل ع 03 رع ينندح لاق لمس ىبا نا

 قدحسا ن 5 تدنغف اموب نامحد نبا

 لوم و ةريج اهم لمح * لولطقار 0 كقاشأ

 ل ادا اناوكوملا اذه كا نة تدع دقود.لاذاتسالانب ذاتسالا تن را لاَقف

 تاقفاني> التو كنمءانغ نس> ًاَهلاوان 00 0 نأ ب>ال ىلا هلل اودل تاقف

 لاقانيلع علطي نملوأ مكمل قش دل تى رمزا ف ةقرلا ءارد ىلا جر م هل

 تانلاب نضال :ز مئة يثبح ليو ةافتار ملا ىلع د ع باحو انبارش وانما ًًط انح راف 8

 توصلاىن فو ءانغلاب ا قردو ا قس و 2 ا 5 كا وعدف م 1 لاق ع ا هلا

 ةعاس ىشحلا ياما 0 هتنف دوعلا تذخأ مث يف ريبزلا عمط ىت ىَد 6 ُك ر>و ىثملا براطف

 ااا ل ل لل قال 4/13 كوس اي ديو هرحأ ناسيا كاد لس م

 م7 توصلا م ةماسل 0-0
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 سس ومع : :

 لوصاتايئانلادنع تنك مهب .*. رشاعم دعب شعلا ذلا فيكو

 ديغأ نع رصنيلا يرحم يف ةبايسلاب لوا ليقت مهاربال ءانغلاو ةيهاتملا ينال لكشلا

 اهب حدم ةديصق نم ناتييلا ناذهو يطسولاب لوا ليقث زر نب نيسحلل هيفو يكملا نبا
 اهيندشنا لاق ينرلا عسب رلا نب.هللا دبع اهندشنا لاق عيب رلا نب لضفلا ةيهاتعلا وبا



[ 
1 
 ظ

 ( ا 7ه)

 رعشلاو امويهانغف هكرحب وينمملا اذهىف هينغي ناكف نامحد نب ريبزلا كلذل نطفف مهب هلعفام ىلع

 دساىنب نهةاسمال

 دوقلا رءضال نمو لازناا موي *# مهماص+لادجاذا موصخالنه

 دوهشم سانلايصاون نم عمج يف * ه.نيتطانلا تيفك دق ةومو

 دودرم ريغلوقو ظافطأدنع # سيتام اع ناكل 0

 رفع ودلاخ نب ىحب هب فصإ رعشلا اذه لئاقناك كحنو هل لاقف اعف ادغأ ديشرلا هل لاقف

 نع ىحي نب نيسحلا 00 ةينس ةلد ريبزاا لصوو هعومد ترد قح قبو ى + نبا

 هللا قاخ هيشاو مهرد ةئامعبرأ ءانغلا ىلع ىواسإ نا>د ناك ام لوقي ينأ ناك لاق 2
 لوقةيرب زاايفو 8 اليضفنهب و>او 1 ىلعن اد نب ريبزاا لذي ناكو هللادبع هئبا ءانغاب

 وهو ءانغهف هلو قدس

 تتس
 ماقسوطنو يوه عيرص ايص * 0 انا كمال دعا
 مامحو ةماخ حون قوشال 8 هحاهو نحتساف ةي>حالا ركذ

 مالسإ هلهاو قارلا ايح © هناالا ردصلا ىفام دب مل

 مامزب هداقو هلا اقوش * هباحأف يوما عاد هاعذو
 ةقرلاب وهو قحسا هلاق رشلا اذهو ورمع نع يطسولاب لوا ليش قحسال ءانغلاو رعشلا

 لاق رضن نب دم نب ىلع ينثدح لاف ىحع ( ينرب_>١) قارعلا ىلا قوشتي ل

 اموبجرخو ةقرلإب دنع عم 00 يل لاق لاق ل.ء.ما نب نودمح نع ىدح ىن“دح

 قارك وىلهأو ام وداد رك ذف نام د نيرب زار اساهكا وم يف ت 0 دصلا اك 3 ىلا

 كلامربب زاا يل لاقف يناكبأ تح 0 ره ىل ضىعو ًاديدش اقوش كلذل تقوشتف يبرحو

 تلقو يل ضرغام هيلا ' توكشف دمع انأأي
 ماقسوضاو ىوهميرصابص # ماودلا انأي كعمدي دمسأ

 نيل القاتل تاسالا ف تعمم ديسرلا لا :... ريكا نأ تملعو تايبالا ىقاب رك ذو

 تدار اما تغابو تقوشو قدحساإ هللاو تقوشت ل لاقف ءانا ةحتقف تادشبا برشا ديشرلا

 ا انأ دعزن دادغا ىلإ ل>رو افلا نيرشعإ ريد زالو مهرد فلا نيثالثب يل نم

 لع نإ نسحلا 3 قادت 0 يل لاق لاق ى 1 ينربخأ لاق مجمل 2 ىح

 قحسأ ن :,عكلام نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح 0 0 يبأ نب 1 نن أ ديع اكد لاق

 ذا عيبرلا نبل ضفلا ينحأ ىو لاقف هتمحاف اماسم موب تاذ احد نب نيب زلا ىف ءاحا لاك

 تاقف هيلا 0

 برطنو اموي نيهاللاعم اوهلنو * برشا كحيو ما وعلا أ م 1
 بضغي لضفاا كرا 0 هذلا *# هريخ ءاح دقم اوي تناراع اذ
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 هثلايذشاو راهماا ىلون دق لوفأ اممم ناحو 0 3

 برطف اهلع نءطم ال نق. ةنس> ةعنص هللاو تعسف لاق لق في.نخ تودصلا اذه نأ

 لا نرشاة هالو مرو فلا :نيتالثب هل رماواتارم تالي توضلا اذه هدامتساوديعزلا
 هحم ناكف يدهملا نب مهارب | ةيح ىلا هللا دبع زاحتاو نم دحا وك انعم ريبز لزي مل مث مرد

 اك رز ز ناكولا لوقلا كل لأ انا لاق هللا دبع ةعند تناك فيكف ينال ت تاقف دامح لاق

 11 كما نأ 7 يف تباط ام اكوام هللا دع ناك ولو راند فا ا

 لاق ينالدصلا ددنأ نب ناوضر' ( ىنثدح ) ينرفكي اع ينايحأ دق تلقف راند :نيزنشغا نم

 هديتي نئيرط |نتدمعو يدبلا نيرهاربا قحسأ وبأ ينئدح لاق مهاربا نيف سوي انثدح
 تقو يف هءودق قشناو ما مالا ل ريب زنا صاخشأ يف بنك ؟ياشرلان ا

 ىلا مالسلا ةئيدمب رييزلا ماقأف ناةسريطديمصا زمره رادتب ةبراحل يرلا ىلا ديشرلا جرحي

 هانغف ةيسامملاب فرعي يذلا عضوملا وهو ةنارزيلاب هيلع لد مدق اماف ديشرلا لخد' نا

 ل هحورذ رك دو هب هحدم دبش للا ًاضيا وه هلاق رعد فانوس كل اندأ ق

 وهو ناتسريط
 و

 زرحاملا ةعنم ىف هراصتاو *# ا هللا تر ناآلا

 ززءتلا دن اعوط هل تلذو # هيما نورط ىهعءي نا هللايا

 ل ١ براق لإ سكيت ارا كح ارءادو باها زلا اذأ
 زهره رادنب مالسالل ريكو * اغولاىدلةادعلا نورطتعءاطل

 مهاربا رك ذو سنج ريغهيفوهو لذب باتك ىفالا لا ين ون“ توصلا اذهدجا+

 دارت 3 دوجوءاوهو ةيهاشعلا ينال ر لا ادعو نامحد نب ريبز | رعتلازأ ىدهملا نبا

 كا اا وسولا دكرلا ندحكناف قكسا وباذلاو دسرلا اهب دم ةرراوطأ ةدرعق نم
 وهو ايناث انوص ينذ مث ةعاس ثكمو هيلا تعفدف راتيد

 كم وص
 انرام اذا لازفلا يكسو * ماقسلا يندب نصغلاك رو>او

 ينشأ َقَح نم كلا هتيطاعو # ههحو ىلع مادملا تبرش

 كلا علم الف جالا نب ها دي يعر ا تحتم - تاقو
 انملا دابعلا يلطععأ هللا هب * يذلا مامالا كاذب ينعاو

 كاوا دفا هل سعأ يت> توصلا نء و د قا لل ينان توصلا اذه نحل

 ىبسع (ينربخأ ) ميالا ند ةريسإ ةده يف هانغأف هفرظ:_سأو هءاق ىلع ف>و هتف

 يناراآلا نع ةبوت 1 ىنا دح لاق دعس 0 هللا ديع انثدح لاق قارولا نيسحلا نبا

 ” 3 ع فدسلا دينكم ةكمارلا هلفادتب اهشراا .ناك لاق بيحب نب دمع نع



 (ؤبت ) ١

 مراس قا وريكذ ضيبإ * ةرغ ىلع تولا هتقذأ
 مدق لاق هبا ن نع قحضا نب ذامح ىنثدح لاق يندملا و وبأ ىف :؛دح لاق يك ( يقرا (

 داع مثاز اوحالا ىنأ م ةرضبلا ىلا جرد ااريتك الثا تاسأو 1نهد ا ف ف ةفوكلا ىودن

 نبا فرعي ال وهو ىنذت لقعم ره ف 7 اذا يَ ةنيفس يف عرفم ني تدعدف ةرصنلا ىلا

 هلوشب غرفم
 اراد كاذ قربلا لعل ا* ”اًراطتشاق' ةنانلعا قرب اهم

 ةرصبلا ىلا اعجارركمل ةينغي وهوركف زاوهالا ىلا انبرك حال ءايلاقو غرف» نبا برطف لاق

 ءاسكو ايودبب غرفم نيا لصوو لاق تودلا اذه ديعب وهو هعف اوركو
 ”يإ /

 همداني نه هل يريغامو اهدن # ُ يف لحذاىوبلاتيضر

 همساقأو ةيص اهنءساش # هيو ىب ريعلا سرك هلفاعإ

 يكلا نب نحو يعاخبلا ع نط دولا جره نامت نب ربزال ءاغلاو راعتلا رعشلا نا. لاه

 م7 نامحد ن. رييزلا م 1-1

 نيفتملا :نيسحلا دحأ يارا ناو باتكلا مدعم ىف هقالوو ةينو يارا 2 0
 همايا يف نونغملا ناكو زاححلا نه د.شرلا ىلع مدقو ةعنصلا يف نيءدقتملا بارشلا ةاورلا

 عماج نبا بزد> يف ”لالاو قحسا ها يلدوللا مهار ,| بز> يف اهدحأ نيبز

 ناك ال»«بصعتلاو ترحعتا اذنه نايس أ دكوأ يدهملا نب مهاربا ناكو ا

 لاق هسأ نع قا نإ دا ىنثدح لاق ديز» نب دم ( ينريخاف:) قحسأ نيبو هب

 القع لحر 3 تشعل لكر حف مدق زاحطا ن م دي_ثرلا ىلع نامحد نب ريب زا مدق الل

 هللا د بع هوخأ| همم مدقو كلذك هلق هوبأ ناكو اراقوو ا ايدداو انيدو المو

 ربب زااب قل ل ينال ت تاقف لضفلا ريب زلا يف ت 0 انعم اسلحأو ديشزلا نا داصالا# اف

 تلقف نادملايف ندع امئاداوطلاو ليذالاو نظلاب 'ىحب ال اذهلاَقذ هكا ل نوكأ نأ

 هافططاف همدشو رب زاالضفزاب اينذ اءاف كةسارذ يثرظنم لاقو كدضف هرارف هنيع دأو اذهل

 اريثكءانغ ديشرلا ينْعو ا ازيح يف راصو هانفصوو هان رقو انسفنال هتيفطصاو ينأ

 دق 59 ءاوتلالاض + يوتلاف هتعنص ند سد نأ دش هلأ و 0 نيمدقتلا

 نمءهيلعدفو نمو همدخ نم هن هرضحمب نه ءانغو نيكدقتلا نم. قاذحلا ,ءانغ نينمؤملا 0 عمس

 كلذ يفهب د>و هتعنص نم ضم هيلغلإ نأهيلع مسقأف ي وعل ند أي 10 م.عامو نييزاحملا

 : اهمم ةائغ تاوص لوأ َناكف

 كسوص
 لولطلا كس سلف يناكباو # ليحرلا ناح يد>اص الّحرأ

 ( رشع عباسلأ د قانالا ت7(



 ىلع نينمؤملا ريمأ لماع ناك ذأ هلع سابع -نبا ةفلذتسا دق غرفم: نب ورمع ناك
 ا نيح ناو هآلا 016 5 ناكو ة هرسهمل 1| ىلع هلا ىلعو هيلع هللا تدع لااط ينأ أ

 همصاردل لاش يذلا هلع" نب سيق ة ينب وذحأ سماع نب نو.ه همم جرخي نأ همع غرفم نإ

 ايلولو ةسيفس نحل اتساقا جورخلا ىلا هنا يتح همعإ غرفم نب لزب ملف ةيامالا هولا

 ىلا يجرخاو كثيز نسحب يازنو يعي نأ ديهانأ ىلا ب:كو زاوذآلا ىلا
 كر اهلزذم اولتر اءلذ زةرهم ارو قرش نيب ذو: اها ززمو كيذاوم يلاف كيراود> عم

 ]| الهفا هللا كحبق هل لاق همع اعار املف اهلاو املحو اهيزو ايه يف مهعم تسلجو مهلا

 او. اهناذ لاق هللاو من لاا تتم انه | لاقي هده لدم تولع كنك تلعدافا تاعف دا
3 

 ل 84 فرصناف اب نلحاأوا مالغاي اذهل 0 اا ثدْحاي لاَقف ا ل 7 ا هه

 ريبزلا كس و مايا ق نوءاطلا يق تاه يَ كلذل ددرت» ل و اهعم 5 ماقأو رضا

 ةيش 000000 1 ا و يوسوملا ردا دع ندع نحو

 لع نع 2 اوةلطنا مهل لاَقف ندب هو امع ٌْع ردم 6 دياز مزل لاق يدخل 0 الاو

 ناكف 4 0 16 وطيف يوري هدنع نم فا رشا ع 0 باب

 00 1 كاف راح و ةكاكلافلا هال 1 0 نإ هلل ديع 2 3 اما ج ند لوا

 .له لاو كل 5 00 -- رخ مث مهرد رد قالا ع

 امام ىلع ذ لاق مهرد قد 1 نءذ اولاق عند اق لاق نالاف مهل اولا ىلآ 1 3
 ص000 ل ل ل اال --73

 | 6 دل ك1 0 ةيلالاو راندا نم رم نيود سانا لمج من * لاق

 الدان جرم نيدملا تر ىح جرحت رف ةركب يأ نب هللا دببع لمأي .ناكو ًافلأ نيعب رأ

 هب مم دقو 0 غرفه نبي ترم كنا هل ليقف هني غاري داكح قد 20

 01 م تلقا ا اكن قأ:تفئاخع قا ءانأونلاو لاقف عا و قا كالا

 م لاق يننوهزاي. ءالؤه يئامغ كاق اذهه كسل اه نائع األ لاف 120 رف

 كنيد ىلعو اس, عتمتساف لاق افلأ نوءبرأ لاق كنع نءض ىو لاق افلا نوعبس لاق كيلع

 ع
 بصنس لو ين : تادس, ول

 مداع 0 . نانا اهي رعد كرا يمك نم

 : يبأ تاس 0

5 

 نب

 | نمزلا ىف اهؤايكت * تدراح اذا سانلا معطملا

 ان

 نب

 نب

 مزاللا ةبركلا دنع يمالل * اجالا موي ةطخلا لصافلاو
 ع | 15

 : ملاظ نمو اموي هتيزخا

 0 اذيح هير واح

 2 ا ودع 0 7
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 عجأ ةنامحال اذ_هو اذهب © رجبأ ةئسااي هللا ديبع ينامح

 ص ا ملا ي فن تاءح 5 # أن دعب لاح تقلا تاق امربخو

 غقيو ركن 3 لوسر يأن »* اهلوسر ينانا انك تاقو

 عيصأ هللا كل امون تعفر امو ان ةحاشو دو تا ك.حا

 عنش كلذ زاك نايوهلاقدصو * يوما ةنامحاي ىلع يفاو

 ان صا ثيح انءأب دق هل اولا زاودالا نأ ةركب يبا ن هللا دع لح تح املف لاق

 هحامساو ءانأ الإ نع اذ كفر ب 22 ع ب ا ناك هلا ء هل اونا ءانذ اعدو ْز 2 :اوحالإ

 4همعمو ديهانا قراش مو مهاطعأف مأشلاو ةفوكلاو 0 لها نم هودل_ضق ةعاج

 هدو>و هقالخاو وه فكدو 16 يبا ب هللأ ديبع َنَد هنولاسيإ موقلا لمحو لاملا نه 'ئش

 لاَقف

 مراكملا تلح سااذيع كاقف :* عدنا نع قا رتل! عا ينائاسب

 # هلحر ناتس>س يف قعاح ُ

 مهاردلا لذبو ماغرض ةدشب * اهلاق تامركملا لاني ام

 #* تقاطا دل اةروساماذالحو

 متاع نوكينا ادود كيسحو

 ثافتملا حدافلا دنع م وقلا اي>

 0 هل ا اهاوق باوج يف ري ةئبال لاق دقو اريخ هيف لوي نأ ىلع الام اطل در طعن لق

 مساوملا لها ناكرلا امتدحي ه ةسينم يح لك يف هل ناو

 مح اعالاةأ دعو أ رسمه نود نهو »* هذافوو هدو> هيلا ىناعد

 ا هللا ند "لد نيمويو د هراو> يف ةعحالا 3 :

 « العلاب هللا هناز يناعد نإ للا

 ملاح ثاغضاك تسيل ةدوع دعف © عرفم .نباي تا اذا لاقو

 مداوقلا 2 يآلر تدب و

 مشاح ريغ مكتتجام اذا دوعأ * هراد هللا دعبي ال هل تاقف
 ,راكحالا ةزغ ميرك ل كو هي 0

 متاظملا عفدلوأ عفنل ءاوسس هلهأوقارعااوجرب ال
 ا 0 م # هدئر انه هلا كا 1 !

 ردقو هاح هل الجر غرفم نب ةعمبر نب ديزب, مع غرفم نب ورز ناك رخو ملا لاقو

 نما ىف هنا نادك نك حوبمو لسد اذو ةورتو لام اذ ناكو ناطاسلا دنع
 هادف تلج : معاي اهل لاقت رامي هاا هيلع يك !!ملف ا را هلو ديهانأ

 للع ىو 01 0 فلا نينالث نم 2 امب موق ىلع ىلو ةحاح زاوهالاب ىل نا

 0 نع ١ للع كهاجحم ينارعتو : ىت# . يل ب !اطت ى> اهلا ىهم ءانملا مع نأ تار ناك

 111 922 072222227 22 2 سل 22 و سل 272 دج ووجوب جاجا زار هوس الح اج لع هاج 7 را جرس و سو مص تيس تو مس وتس و ودمع دس سا هامسح



 أ را سم تش اج يت ءلا سفنلاالو

 ارافَدلا للطلا هارلا ريدق

*« 

+ 

 نإ

 اراحأا رحتي بصلا داكف *# عي ومو اودغام ةياب

*« 

 د

 يي“ نيعلا عمو كلما 0

 جاي روص نم ىرقلاف قرع

 يلا نا مث انامز * نيحذنم كدقفلاوكب لاقف

 اراءغلاجحالااه ودص قثب نيفس مه رهتسحاف ةلحدب

 اراوص اهمعاش نعذاملو * اهنيتاص رعلايف نغامل ن ناك

 اراذعلا علذ >قطرةمتوصو * ليلخ نم ءاع عصا مو

 كا قَأ نأ هيلا لسراو هل ضرع م نقم داير نب هلأ درعل ركذق ةريدبلا مدقف لاق

 0 ل1 متو دما وزو زاودهالا ىلا ةرصيلا نم فل | رهكشا زر علاام انأف

 ان اش لوق نام نما تسلو, ءادعإ يل ورا ينإ هل لاقف# دال نت هللا دنع

 ىلع مدق يح 0 تت ثدح لاق هنع يحأ نأ لد 5 5 ياس ىلع ريمالا

 001 ا 15 شرافا لع دايز نا هلأ دع لماع ديمو وهو يراملا روعالا نب كيرش
 هللا ديبع نب نك ا ) ديهانأ هاا زاوهالا | م كاف مهرد 5 نيثالث

 ادع نأ ةناوع نع مكلا نب دمع ىنثدح لاق خيش ا املس انثدح لاق رامع نبا

 دال ناوحاف ناحسا ىلإ, تهجوب دق يا عرفم نب ديزي ىلا" لتك ةركب يآ نإ
 ناتسحس مدق ىت> جرخو غرفم نبا زه>ت:ف كيأر مب الو مدن 0 3 ع تقذف نأ

 قى هلواطي ل_ءحو مد>و شرفو لزع هل 1 ثيدحلاب هلغشف هيلع لخدف 8

 0 هب أعد مث هل ىه دق يذلا لزملا ىلا هقرمص م هب هل در

 يذقال يلا تلخر لمالا كل عسناو و ةديعب ُهَقْش نك تك دف كن ع عرفم نا اب هل لاف

 هللاو لاقف هدب ءانغلاب ىل نذ ناتسحسإ متاح وبأ ت تلقا نعاتلا ٠ نعش ككد َكَنَع

 كنبا ن.يقالو نامفال كار ان هاا لفك ىف ىف ناك ام رسمألا 000

 هل سأو 7 لاو ةف._صو ةئامو مهرد فلا ةناع هلا صو كتلص نندحالو يد

 هل لاقو هناوعاو هناءلغ نم ةمدخلا هيفكي نءو فلالا ةثاللا ىوس هدإب ىلا قد اع

 هعيشو لعل مْ مية ةميس هدنع هماقم ناكو رئاح الو فخي متعال نأر ةسلا ةف> نم نا

 عدومال يغني هنأ غرفم نبا اي هل لاق مث ق قااز اذ لاس خمسا رع ميرا ىلع رق ىلا هنا دنع

 يب كناظ نحو لمالا لع“ قبافأ تفّعادقا ا 0-8 نأ ماكتءالو فرصني نأ

 زهرهمأر 1 عرفم نبا ازاتو لاق ماللس 1 ف دوعت نأ كل ادب اذاو .يف كئاحرو

 قنعأ ةنسال لاق لاملا اذه ٠ نا غ رفع, نبا ان تكااَقف ريالا تن هللا 2 كل 2 ةيرشب لزاف

 ةلختلا لوألا 00 اول كنآ ااتكب" ةفاقلا “يف اهطوسر اذا و زاوهالا ةناقهد
 ينع كلغش دق هلا دبع هكاطعأ يذلا لا#لا ْنا تدلع دق نكلو كال“ رياست مو يللا

 ىف مقنيشوت 2

 ام ١ .اسونسللا
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 3 راض نه هحدع ِِع عرفم نبا لاقف ةيمأ نا

 قاوسالايف ماقت ءانلا قود * نكي ملوءانثلا قوس 0

 قار هاذ وسكإو سوفتلاض3 0 مكيلا هلالا ىل..ه> اعاكف

 نأ ناك ةديعع يبأ ن ءاذامد ندع وبا 2 لاو ىعا 000 مشاه ) 0 (

 قرسو زاوهالا نيبام هل زاوهالا نم اناقهد ق'عالا 0-5 قاغالا تدب دعانا ىورع غرفم

 ذامدنع اهءسا طقس دق يرخاو ةناملاو ءامسا نول كاقي تاوذنا اهل | ناكو 0 0

 تايبا نم ديهانا هتيحاص يف هلوق كلذ نث هرعش يف اع نهر د ناكف

 عبط مهل ا :.مهللأ سس نق * هما نبريدلا 0-3 ع

 كلوهاحا ءانأ فو

 اقرا بلانم ىتاليذلا لثءو * اقلعت دق ام ءام نت 0

 اقلممادا وذ تجاه ترك د3! © 0

 اًقزعسف -ناف رس ند“ اهلزاتم# 0 سجديتم داع 0

 . اقرود نط نم نال || عن د٠ىلا * امان اييصخ تلازال رتستو

 ا يا * زمروهار يلا ىلعالا عوكلاملا
 اقتعم ابارش .حول ىلع انتقس #* امنا ةيرافلا تاس دالب

 ن مشاه انري>اويدع نب منيولا نع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق 24 ( ينري>ا )

 لع ةبواعم دنع نم ءرذم أ لصف ال الاق ةديبع دال 2نامع 0 دامد انثدح لاق دع

 5 و هوحوزف هتياور ىف مثيلا لاق ٠ ملا د ل وأ ىلع لسول

 اذاف درب همالغ هعمو دوصتي جرخ هتليل يف ءانبلا نوكي ىذلا مويلا نك ملف ةديع درا تلح

 زاوهالان لاق كفا ٠ غرفم نبا هل لاقذ اناهداو ارطع عي رامح ىلع ناقهدب وه

 ديهانأ اط لاقي ةناقهد تاعفام لَ هلا ىلع لاق هلام درتو ناقر لا تقل تك كحيو لاق

 يليدمالغا لاقف هيلع ءاكلا نم اهنوُدح فام لاق مما لاق غرف“ نا لاق قنعأ ل

 كَ رك أ درب هل لاقف اهلا يهجو اذه نكي مل نارفاك نمحرااب وه لاق ىلب لاق عمست ان

 كسالخ دعب دايز نبا ىلع مدقتو مهباذه 1 9 همعرت كوجوزو:كنود اوماقو موقلا

 كالداب نناوكءض وع مقأو ك دش لع لح رااح 5 قبانقع الو هنم دهعالو هسا ريغ نم هنم

 ناحل 0-20 عد لاق هراتختامو 00 دج ناف' كرما قا راطلار
 1 م 3 نه هه>ول ىض٠و اهريغ 'ىش ىلع جرعالو زاوهألا ن كد كاك

 هند.صق لاقو

 اراث روم كاذ. قبلا لغلا *::|راطتسشاف ةنامعا قرب قل

 ارايدلاو لزاألا ىنرك ذو # قوش جاهف ءاثعلا هلاتدعق

 اراكدا باقلل نلغو نيات # تارففم نا.>حال رايد *
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 ل مالا ْن مهأر ١, نا راو ديبع ينأ ناراخلا بادحأ هلق بازلا موي دايز نب هللا ديبع

 ا تبر ينإ 3 ذاك ىلإ دعو هل 0# هب رعذف هلام بع ىتأو اومزماف هلم 0-1 لم

 ةناحرم نبا هئلثأو كلا هم حافو هالحر تب سغو هادي تقرمشف نيفصن هنددقف الجر

 لاق دايز نا وه 0 0 ذ م هودجوُ هب هيلع اوشتفو هللا اًؤاخ هوضوم هل مه 0 3

 02 عرفم نبا

 هتتمذب اراتح شاع يذلا نأ

 فراطالو لسا ديعال ديعلا

 ةيعاط نزر ام اذأ ايانملا نا

 بازلاب هللا ليتق ًادنع شاعو

 هناا افلا تاذاو تواإ
 باوبانيب 0 4ع نكي

 تو ا

 تاب موق ىلا تددم لاو د 3 نع تخاز»تنأال

 هك تكا الو بيح قدام

 مهيقل ذا رار عوج اله

 ته كَدَع دايح 0 الو »

 يناكلان دوك! نب اوةثييخلا نال * هعربصم د:ءاقحسو ادعلوقا

 لاقو 6 هيف ءانغ م ةراولا ذملا .ةديصقلاو

 ادوعق نيسراح بابل ْنأ *# ادوعي نا ههناو روزلا اذ يح
 ادولوملا لهذا ليخال>و *# اماق نوني | راو شتا ند

 ند جرذ ا نيلا 0 هيلع هللا تاولد ىلع نب نيسكلا 0 10 وط ةداصت صو لاق

 ديزب ةعس دنع ة٠ ىلا ةئيدملا

 50 تيعد الو أريسخم حق ىلا قاف ف ماوسلا تعد

 اديخا كل يناددر ايانملاو »# اهذ توملا ةفاخمأ يطا مولا

 رصن نب نسحلا ينئدح لاق ةفوكلاب راطملا ىلحلا يءوم وبا ىدع نب دمحا ( ينثدح )

 ينادح لاق يح يأ نع ديه_س نب رمت ان دو لاق يبا ىن هدد لاق يرقنملا 2 نأ

 هيلع ان ال هللاو لاق يربقملا كله يبا نع قادم نب لفوت 5 كلما ديع

 دحساا لذد ىح ةرم انكه لغاو هرم (ندع لع دس نيا>ر نيب يدع وهو مالسأا

 ىح دا 3 اذا تى ٍ اي ال هنإ كلذ كَ تل لاو نيدبلا مم اونا ترعذال لوي وهو

 تقرت قا اك جرس لاق ةئدملا ند جرخ الف كب قداف عر نا ثا اف جرخم

 2 لاق ندم ءاقلك هحاوت الو لاو 26 0 هحوت الو نيلاظلا ل موقلا ن٠ ىنع بر لاق

 كيعتس يبا نب هللا ديع 000 لاق هيا نإ رفعح ) ينريذ.ا 0 نيا ءاودو كه نا ير

 ماخج عه ةيواعم كَ عرفم نا مد 1 لاق ىاك- نيا ماما نإ ىلع يف 35-000 لاق

 ذ؛ءوب وهو مكملا نب ناورم ىلع لزنو ذايز نب داع ن. هعزتناف هيلا ههحو يذلا

 ضصاقلا يبا ىف ند هيلع ردق نويل اك هل دفريداو ا ماقو هأ 4 2 ةيواعم دع
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 (. .٠ ةطحل زك ا تروج فو 2 5 0 د 0 علل 8ع تا تح ا هن تن 2 ا ت3 2 تب ص تح ب كشك

 اورضتح اوماشلانءراصن أباغذا « مينيلح يف ششرق ملكت مو

 ريغ ىرج امن اهل ناكف اذا * تدضغ ريمح ينتدهش يننا ول

 رمش مهقوفام سباق يذ طهرو * علكي ذنب ل ارم را

 ردص هيدروا ذإ كراوط لهو مكتفيح تنغاام ةحاطل الوق

 0 1 قاف اال ند

 رذح مهلك دايز دنع سانلاو © ةسباعليلاو اوس نيذلا م

 اًورفظامدعب ىلوامل مل. ىلوأ « يلزنع مال ناكو هالو
 لاق يمذخقلا نع دمحم نب قحسا نعو ىرماعلا ركب يبا نع فاخ نب دمع 0

 هيف لاقف عمسم نب لتاقم ينارلا مال اجي

 افلا ل2 ]9 ىو * داناقم 0 نك اذا كب امأ

 اورطخاذا لهذ ينيب انل نهو نإ

 نإ

 اعشعشملا يءر

 سما ىلا لهذ يف! 3 ةعامج يف 0 ب قرفش كار هفرغلاب لتا مم ةح ام ٠ ع تاسبأيف

 ناز رمانإ فا> نب دهم ( ينربخا ) ىضاملا رعشلا ىف لثلا غرفم نبأ هب برضف هح ا

 ديبع لاق لاق دانزلا يبا ن ن+رلا دبع نءيءدالا انمدح لاق يماملا هللاد.ع ونا ينثدح لاق

 غرفم نبا لوق نه ىلع دشا "يتب تيحمام دايز نب هلآ

 ا الإ ا تا له 0 ريتعم تك ركفناكاذاو ْ ركف

 ريهام لا 6 نشل رق ند 6 ا »2 تر دقو يردن“ 0

 يف يديزلا ىورو |

 هيلع كلذ دري غرفم نبا لاقف مك نب ةائ“ ديز نإ س.ش دبع ينب نم روع

 مك كَ 4 دايزام مسقاف

 ملل الا ب#لايف لصألا قار ع #8 يش نم ديع لل نكلو

 تدب ةيوس همأ نا مك رب دايز ناك هداك ونا لاق لودالا ع هتياور

 3 ها ةيوس ت6 + 0 نك

 وحم غر هه نبال دي ءوبأ يندعنأ لاق ذ ذامد ناعم تيل 0 مش هاه( قرخأ)

 ةئبالاب هيمريو دايز نبا

 امضي ضقو اهضق اشي رق غابا *

 .اّنبا يلا ه

 هحيحارلا ءولطاوةح كلا لها

 مهرواس ةي ةيحم ت

 ةنوعام ةقفص لخيملا قفص

 ءراد ك٠ ءاحطلا نذ ناش

 ةزاحم مالو هلأ تدك
 0 .مأ اذاف
 ل فود و اهمال |ولاق

 3 تلكَ 4

 ا أ دو 1 قب ل

 كيج

 ار يل نكت م يردغل كدر

 نه هياع ترح هحدأف ايالام 1

 هحلاملاخا.لاىلا فاضملا ونبو

 هحناسلا ءابظلا انربسخم كاذبو

 هحانلا بالكلا يف دايز وئف

 هكافلا قودصا!ينريخ كاذبو

 هطاصم ءالخلايف كتسا هل الا
 لق ال لاف فيس نع سعش نع ينأ ينئدح لاق نكن يرو جاوا( نارا

 الا يكول ورا ول 552- ا#كك يي ول ضال هاما طل ل لص لااا معسل سال لسا



 د
 كي :

 اناطبلا طبتلا كمأ عنكو « ايدق تناك ةروع رئستف
 ةديبعيلا نعذامد نعيعازخاد#ت نب مشاه مهمةعاج هاندشتا ادانعو هللا دع وحي (لاقو)

 0 ارا وزو ط هل داش

 يل نيئاظلا مأ ترج
 نسوي مايا نسف تقال امو

 امولو ازحع يتديش كنت ملو

 بحاصإ نمو نيحولاموب يوس

 يحالس وأ 6 ترب تفلح

 ير كنسأل ا رخال
 الع ىرر ااضنانحا قا

 الهج ىلع بونذلا تيغبن
 0 5 نع اك

 جالع ينب دبع رولا ابان

 كحل همر ةهلارام اذا

 ركل نم كمأ تساي كل
 اف كل وأمس تاب الو

 برح فاح فلاح ذا ري ملا

 يوانبا حاصنأ توعد

 ديعإ ن٠ كفيس تدتف مويو

 بر> نب ةيواعم ىدوا اذا

 رشات مل تلم نا دهمأف

 سل هيف سعأ ناكح نكلو

 ار ار 0 لا را يل ا ا 1 الا تلا ات

* 

 عاطقنال ليح لاصو لكو

 يعارذ هب قيضي سما الو
 يعاىلا يف لاضملاب كا ملو

 عاذقلا ىلع ضفي سانلا ماثل

 يعاتم ينعزان ذا 35

 عادصلا عجو انؤاود كاذك

 عاركلا ةدئاز تناو تاب

 عاكسللا نا ”تاحام نوح

 يعابناو هل نب قدحساو

 عاقب 9 ف 1 عقف دع

 عادولا ريخ اماها عدوو

 عاريلا قءحال لاقي كاذك

 عاتملا طقس نه تودغ كيلع

 عادصلاب كيف بعش رشف

 غانفلا ةكضاو< -نافش اي

 عامراو ديدش لحم ىلع

 رشوبالكلا تراثف يوا تان تدءاصو 0 يف ًائان ةليآ تاذ هبور> يف داع ناكو لاق

 ىنرس اوحتفا لاقف ششهدو هسرف بكرف ودعلا نء ةسبك اهظو دابع عزفف باودلا ضع

 هيف ىنغو دايز ينب ءاث ىف غرفم نبا هلاق امو غرفم نبا كالذب هريعف

 كس وص
 اوربق ومام ىلتق مجامح نمو # مرةنممورلانضراوبوردلاب؟
 اورد الو افا اه تول ىلا اورام -ةجترضم لاظي الماوس نمو
 ريا هنود مجري راهدتش * هتيلم مع نمو راهدنتب

 عماج نبا تايبالا هذه يف ينغ
 0 الو نيع وءرنم الو تو نإ ري وعتاب ال كله ددأ
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 ("ة)

 هناسل ع رذه ُِق ريخال

 !نم ليما ريصلانق>او

 عاجش ريغ بلقلاو همالكب

 عابلا ريضق هلءانا ذك

 عاس كلدقب 5 يمل *# مد نم كدتع هللا د 520

# 

 عافو 00 لك ةياغب ىلوأ « ارديم يمي ةادغ ريبزاانإل

#2 

 * يدللاو د املا ىلع زن دراادعح

 عاج لو ط دعب نم مهقرف * مهعرح تحأ تأ رشاعمو

 ام رماد سراف لدفع بو ع داما هو عان اراسكرا دإ

 هبره رك ذب ًاضبأ لاقو 0

 برعيوحو ل اهالوف هتعد * هما نع فويسلاو دع 6

 5 رقاكلذف قدرا تب :6 ةيبس ينوك ربصلا كراع لاقو

 تهذأن أ ىلا ين'دحو ُك أ # يفأ نع نا دنهت فته دقو

 اماص سعيندزالل ىدصق | لاقف

 اسود طلاملاو ام فاخا

 اهه>و لسغي نيعلاءاموىلوو
 تره لالا كافك تَمِدقراَع

 ةريررج تر رج دق رك نهم 0

 ةرعس تءاقءارهزةر> نءو

 اكيد هيفا ديكر

 ىولت» لع .قادكعا ناك

 يلف نيل ع دك

 0 ءل ناعو 7 هيلع

 نإ

# 

*« 

 تمصت امدلاو مود ىأ ىلإ
 ن

 توا ب 1 ال 5 +

 نر الا رودالا ىدماشإ »+

 بمعلت سانلاب تنأذا م تع

 ه1 ا ا د01 و 2 1715 ك5 6 تل ا كا تا ا ل ا عا تا دكا ع عسسل و

 لي از 2 ب 2 ب ل ل

 بحشت دنهو دنه ىلع تفطع * ةيصوتظفحوا | ردو

 اوبز<نيذلا موقلا يف كفيسإ ه ًامءط كا يرئالو 7
 برم ماح اخ ءانعالا حك ناو * يننا كمأ كلا مآل تلا 9

 برع ناسك لاف مكلف ىعو - 8 تريطا باق ينأ 0

 هي ًاضيأ كلذ يفلاقو
 جالع ينبب دبع مودل ديبع # ينع هلل دنع غابأ الأ

 جاجملا عقن وكلع نت# .تافا القا كلا نع

 جا>> نم كدعب نردلا يف اف » نذرت نك مراضخلا تعال

 جاحعلا طنا البا ىنر د5 * درو دنز برن له يل نبا

 ك ًاضيا هيف لاقو لف
 كاذكو هند كاذك ا ينب دبع هللا دع

 اناديد كما تانال”ةتاعجح * الادتكلا ترد د

 11 مح 4



(54) 1 
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 يب نعد دححدل 5 ا هلدس ةلختو هلام درو ةراد ءانس ديزي تعلو موقلا ع افرخأ

 ديزي حرسو دا.عنم هن دقال كلا ّق اداف ي ردحام داحإ دوقلايفذا الو لاقو هيلع دايز

 ءاحف هيلع ي ربغ 1 الو كال و كل ناطلد الو هب هلئاو كدقأف ةرءعش 86 رف نبأ

 لاق 0 هر ردا ل قالاوااق دع: دما و ةنيابلا نيصحع ا 1 10 مخ
 5 0 ا نا ع ع 5 ا ءاك يف كادح ثاالث 06 ةاصخ يي“ را نيمؤلا ما هَل

 0 هللأ حبق ديزي هل لام قع برضو يهدش نا اماو هنو يد لع نأ اماو دابز

 هضرع تمتشو هتملظ كيلع ناك لءاعزم كديقال تنك اق داي ز نبا ن٠ دوقلا امأ هيشريخو

 عطش ىلحا نيبو كنب لحد اك ل الو اف هاو كني احلا اماو 4ع ىذدلرعو

 كلذ قحتس نأ ع 0 قاع دان تك اق كافع ترعااماد م-مضا ىعا

 لتقلل كوضرع دق اوناك مهناف كتيد كيطت | كفل هترتذا امم كل ري> وهام لمفأ يحلو

 ةرعشعل هل ا 0 داليلا 1 لذ و معر 158 كل أ ينال "أ دايز دلو نع 3 و

 ىتاذ ديصتي موب تاذ جرذ مْ هللا ءاشأم. ام ماقأو ل ينأ يتح جرذف م هرد قالا

 0مل نم لاف ااا نم كاف فارسا ند لف تلقأ نبا نم لاقف هل ناتج ىلغ اناقهذ
 ام لاق م لاق قتعا تنب ديهانا فرءتفا لاق هلاح ىلع لاق ناقرم-|| لعف اق لاق 10 :

 عمدا هلها 0 ميو ناوعألا لاا 7-0 راحو هنوذرب تارضأ تدهعام نسخ ىلع لاق ت

 نأ هلا 0 هماق افاد لاو هلا رذتعاو هيا لذ دق دايز نب هللا دع ع ينأ من هاري سك

 ل غ تح نامركب ماقأف جرخو هلدوو هل ب هك ر ءالا نإ كا ا

 ةرصبلا نع 00 م لع اوحأ دق وع ل ناكو دايز نبا باله و قار ءلا ىلع

 فا رتو هللا دبع ترها رك اذه لاقف دايز ينب ء' ىلا داعو ةرصبلا ىلا غرذم نبا داعف ايراه

 3 هلوشإ 5 ا

 عاد كفتح اعد جايطا مول »+ َسراك لوا بك الد ديبعأ

 عايسخ رادب هددرت دلع * عنام كسفنلامو تت علا

 يعانق نعمل أ حايصل و نإ اعدت دع دا زو< اله

 عاقلا ىطبس ةلف<# ءادبر © امناكجولعلا يدا نمتذقنا

 عايشالادعو.فاخاوا 0 ادعااىرات اقم كارت رف

 ىعادو ماللسلاو كب ةقاط يل #١ 0 ماو

 عاجمجلا كرد 3 هياتقو # همأف اخي ن ؟ مير كا

 عاركب هناسأ نود مري ل »*# هش واد حام مرلاوةينملا ردح

 « عاف هترئاراخلا لثم « قبلي هيل افيس اطبأتم



 اعلا 5
 ,.ئج تي 2 ل

 دعا نب ديزي لاقو نرصتتل انماط نلو نول [ركتفا كا لارا 540
 هللا ضري مل هنم كبتاام مظعو انبحاصب دايز نبا ةلثع انيضر ول انإ نيئمملا يمأ
 ترفن دق كتناع ناو كنتم هللا انثدعاتل هللا طخحدب اع كلا انيرهت نّئلو كلذب هرك دنع"

 مل ترغص نإو كلا يف حد- ل هتان لو عقب قت“ :”يردا امو اهنا را د ايحاصا

 عطقت ال دبو عد ال يف تناك اذا امس ال اهءارسضا نم ريخ اهؤافطاو ريكت 3 سو

 أ

 نعلا ع ُِق ةعا اطلا مظع طاع ناكو 0 نإ ة 4ههر #4 لاقو دايز يبا نم اةةصتااو ظ

 مهي ملا كسفنب هنما كلذ تيلونو اسحاب تلثم ولو هللا نود هلا نع كزجحم عدباال |

 0 انةح ند كياع لَقعب اع انا 1 ل دايز يبا نكلو بنا أم هيف كراع و مئاق

 نإ ديزي لاَقف كلان اوال انعفتيلو كك. .>اص نم انفصناف هللا نيب 2 دهن كو انم همركت

 قوط مثدلتو دان) ن' هللا دم دعو ادايع ىنأو نايف_س ينأ ن 5 ادا أ اىلظع ا كا

 ىشأو ا سمالا غاب ذإ اماف نش 5 ف هفلحو 0 5 همدسأ الإ كلذ لع 4.حش امو ا

 ند ناف نحلل ىلا و ا ياو لا لاق «اضر ةىلعو مكل ورنا ىشا اه لع كل

 نيبتي بضغلاو اوءاسو اح قارعلا 0 ند ا ىرب م 6 00 امال لاقو مط

 اولاق م 5 تذل تندد 2 قفا مكل ام ميل لاقو هك نظف مرهو>و ىف

 6 1 ا أع ع | برعلا ىك 1 ني هه "وما ريع ا تاك اذعاا كال لاك 3 نكسفال

 انأ ءاخأو هللا 3 ب ا | || كَ وضغببو اهداتحأ كي نو دكشسا هدلو اه اع علام |

 هللاوذ كا ن انك كس كا 0 دكا ا دقام غرفم نبا ىلا

 نب دلاخ ماكتو 0 ا الو كال 0 0 هيلا لها 5- 1 ا.يلعف كل ق دّقل

 كثس 21 ل رد رس 3 فر ادايز نا نيم ءوملا 1 ا لاف ديسأ 0 دلاخ 0 هللأ ديع

 أ لحو ا جا ىلع هانسأ تبنوق سانلا باقر ىلع تاهو ن2 3 هباسصأ مكيحاف هن

 مالا َنَعَو زاجحلا ش برق هل تيضغ دقو كتغاب يتلا ليعافالا هب العفف كفيلحو

 ماكت حم وح ةيها هوذا ماكتو دايز ينبأ 030 اة هيساغ كال هللاو بحا ال ني

 ينبأ ند عك وا ي رقس تاس علخا دل ىل>ر ركل ال نيئموملا ريهأ ا هللاو لاقو هوذا

 ءلا لت وا دايز تدكحو انتميطَم دانز: نبا تلصوو اينءاحرا تعظت دف كنا كر

 ضان املاط غرفم نبا نأ نيم'وملا ريما اي ريعم نبا لاقو انيلع مهل قا ريغب

 دايز وب ىلا دقو كلها ةر نع يمرو كموق ضارعاو كِبا ضرعو كضرع نع
 اهل ةرفن هل اورفن دقو هموق ىف فرش هل لجر اذهو هب ضرب مل ًاي> ةيواعم ناك ول ام هيف

 للجو نع هللا ةاصرم ىلع دايز ينبا ةاضرم رثثوت الو لجرلا فصنأو مهتعاف اهدعب ام
 متاحر ولو هنم هتفصنال محرك ذ اهب ينبا دلاخ هباصا ول هللاو الهاو مكب ًابحرم ديزي لاقف

 مكبحاص نكلو مولظملا فاصنا الا يدنع امو مكل هتيهول قارعلا هب طيح ام عيبمج ىف
 1. 613 21511507032 تس ص عع ع حس س2 ص مح و ا سو ص حج و سس ع مح عع عماد
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 10 م م ا حس ص سم يحسم ع

 ديهز ريغ ريخلايف ءئرما عاقد « مهتعدهيلا غابأ تح .تءفادو
 كيعس نعالا ريغ اط سلف © 2_5 ينط 1ع | ملناف

 دوع م 1 ءرملا دوعو راضن *

 كدَش ظاماا بيشإ موبيو * ةئفكا نشنر# يف ماقم نه مك

 يدوقو باهف ىذا هل تييش « بلاغ نب يؤل هاماحم مدخو

 اثممو ايح كاذ ىلهاو ىسفُس

 دوقر هيث 1 دوقر منأو د مكياع تافأ دق ريثك ربخو

 ذغاف هكشب اهاسفن مل نأ ب رملا ىف انس لسفن ال هللاو اولاقو هلوقل موقلا مج رتساف لاق
 2 اع نكن تراب نم الجر غرفم نبا ىلا ثعبو مأش || اوءدق يتح ريسلا موقلا

 مظع ناكو تاسالا هذه 1 ىلاو ناكو ريك نب نيصحلا هن هنوص ىلعأب ىدانف صمح روس

 نما ةداس اهتبأ ريب تضع * ةبطاق ناطحت ينب كردل خب : ةهللا

 نزي ىذ نراب وهلي بئاجعالاب # ةرقرق عقف دايز ىعد يسما
 نيغلا نه نيغ رحم اذه * ةلبز» طسو حبرط يريملاو
 ننغ ىذ نيئيعلا رو>اىلاوندب *# هشرفم قوف ريكنبا ةيحالاو

 001 رو كيل و ل اذ نقلا رمأ اًواوقث !و دوق
 ندالاو دانك لاير اذام" 2 ةاتمراك !نعدايز عد فنك اف

 درر نود يار ىل نسل نيصحلا لاقف غرفم نبا هلاق اع را نيصح ىلا ةيناملا تعمتجاف

 اء.سانيصحامط لاقف نيصللا لزن» يف اوم.تجاف اهلا هلرأف ليبحرش نب ةم 1
 مكنت ء> دق 07 ديزي لاذ مهدقنأو هسفنا ىنحا م كا 2 مكل هلاقو 6 سعاش ىلإ يدهأ ام

 هلوةوهواذه نم مظعأب
 انخا رالي

 هيلا بره اهادحا نيتىم انئحاص يف نيئمؤملا 0 3 ءاسا دقل هللاو نيصحخلا لاقف

 لضاالا نع يأت مادا ةلزنع نب

 001 اة كيذا زار دق 0 عفا. يح هادي نما أ يوك
 7 تودال '؟ يد يش نم علطت دقلو 2 رقم ناب لمفام اهودع و كت انتعاط نا

 ار 21 -ةياواعم < الد دياقا ةاقعا نلحرلا اي لكل ن ةمركا لطر ا4 لالا

 1 قشمد لا موقلا تكرف عرضتلا ادصقاف هظاغلا هيف حدشت ل اكيحاص نأ

 تراثف قشمد جرد نع عكلا كلذب يدانف لحدرلا مويس دقو ةبواعم نبادبزي ىلع

 ةداط عم ةرما يف نيي-ُثرآلا دقو مدقو ضع لأ موضع يدنمو اوماكتو ةيناملا

 0 نيصحلا ماكتف ةيواعم نيديزي ىلع اول>دو نييشرقلا اوة.سف تاحلطلا

 انئيحاص ىلا دايز نبا 1 يذلا 2 نيئمؤملا 0 3 لاقو ممعاطو هموق ءالبو هءعالأب

 فحلاف راع ةدالق انادلقو فسخ ةطخ داعو هللا ديبنع انماس دقو هيلع رارقال

 ٠ را 1 1 ب سا اس ص سس عطس مل ا ديس 1 ا 6 7 5 2 سس صج وسم لج ب: 2: ص ع صم دج 1



 جا
 ١ تكتل تك ع حم وسو و د دو تم تا ا دبس اج دج نا دش هل نعم: دع منام دع حم صوص حسد اهات

 نع .ةياور. هذه اهلا دا ةرصلا نم هللا دبع تره ىذا مقالا سسشق
 ىرذللا نعو يئادلا ن ء متيطا ندع ن عك تلاورا ف فاح نب دع كانو كدا

 زاجحلا يا تالا كيال 0 هؤالبو ةهسسيح لاط أ1 غرفم نان طيقل ن

 ماخأ نإ نشيرق ريثعماب ةحلط مهل لاق ةتمأ“ يل اقل عرقم ا ناكو اهنذ
 لجرو مكفيلحو ( مديدع وهو دايز ينب نم دبعالا هذهب يبتبا دق عرفم نا مكفيلحو

 آ يف ةم ل مكنود ىدي ىلع هتيفاع هللا يري نا قاد

 وك 1 نفق نع ل 3 ناف ةيواعم نب ديزب كا مكتعامج ينم اوضمئاف اهنم أولذكو

 ةاديعاو ردات ا ساو ا ا بكرف مأشلاب

 ايك اراوء.سذاةلإا تاذزورحس مهانيف ديزي ىلا او-رخو ةنانكو ةعاز> هوجويف رهعم نبا
 لوشو غرفمنبأ لوقب ليالا داوس يف قعد

 يد نافع نتن هن« اع نمسا قط كرت نا

 داعب ا توفو صقنل م * ؤالاو ةءارخلا ١ ىماجاو

 ديعس كرت لبق تم ينث) # هارس قبطم لبللاو تاق
 ديدشلا لاعفلاو مزكاو 2 تال

 دوةعمللا اهحاتب .اهمزاف # فائمادنع هونا ىقنع

 ديزم نمام. نيلئاسلل تلق * ديزم هف لبق ول دوح

 # ١ نم حطابالاىدل يعوقا لق

 ديهزلا مثالا رداغلا ةط> « دايز يعد دع 0

 دوا قد بلاك نإ قرأ 2

 مدح ىدع 0 دربد نإ بتجحاو ةكار الا يفناكام ناك

 يدياتو يف راطب 1 كا ةبوقعلا يف ديعلا لغ 1

 ديزي نيد مهتما ثوع و2 8 مكحأو مكفياح يف اول>راف

 يدوم د ا يوادو د دايز ئىَدد م 0 اوءاطاف
 ا

 0 هو اولاق سانلا لحروهو نعلاو شيرق نيب عئاض لدحر بدءا هيضا نا هللاو

 للباولاق ًاضيأهلوق نم مكم.سأ الفأ لاقو كحضفهل اوبستناو هيفالا انلحرام هللاو اولاق غرفم
 هلوق مه دشن ف

 ديسأ نإ هكا هيحاصو نإ ردعم لإ ريسالا ناكول ي ردع

 ديزي وحن ءانحولا اك ارب *« تافرا ةيما اولاث مهنا ولو

 ىديلتو يف راط مف كلتأ) 2# كلان يو قرارذع تعبأ

 كديص عاوش مش لا تا ان اهةحن مامالا اهربغي ١ ناف

 يدودحو اوعد يلأنا ناك 6 # ةماعإ ةوعد مف تدان

 ا 1 ل ا ا ب ل ا ل و ب ب مم وم موو جيو بر م جو ووجوب وس ست
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 ا مط هبهوو مهدرف مههوحو يف كلذ ةيواعم فرىعو اناضغ اوما هنع ممفادف

 ضنا نملجتسا -

 ظ
 7 9 ادهع هل ب ةكو داسبع ىلا اديرب مانهج لاَسو ماخمح هل لاش دسأ ينب نم الجر

 لعفف هلاتغف مدق مف دايع مع نأ لق هقلطيو هم 3 هم نا جرف س دحلاب اد ناب

 ْ لاقاه رهظ لعئوتدا املفا مكرف ديربلا لاغب ص ةلغب هيلا ا ةسدْا نه جرخ املفدب كلذ

 قلط نلمح ادهو تو © ةرانإ كِبلَع دال ام ندع

 قيضم كيلع برد ىف محال هك ركنا نم مثيدلا نا

 قيرط كيلع س الك ضرأب * ىتألاف كهأف مام كانأ
 مو اندلل  لح و مايا ف 0 0 3 ذل

 قيقح نيمعتملا ركشب ىلثمو # ةمعأ نسحن تاو 1

 [ام ىف كر لاقو ىب ةيواعمىلع لخدأ املف نكب نب طبقلهقفاوو هربخيف ةيش نب رمع لاق
 لئاقلا تسل اقف مرج الو ةعاطنم هدب عاخالو مالسالايفثدح ريغ ىلع طق لسم نمبك رب

 ناهلا لجرلا نم ةلفاغم * برح نب ةيواعم غابأ الأ

 ناز كوبا لاه 00 « فعاوبأ لاقيزأ بضقتأ

 نانالادلو نم ليفلامحرك « دايز نم كمحر نا دوشاف

 ناد ريغ ةيمس نم اردصو #* ادايز تدلو اهنأ دهشأو

 هلاقمكحلا نب نمحرلا دبع نأ ينغلب دبقلو هتلق ام نينمؤملا رق اب كاقح مظع يذلاو ال لاقف

 : 9 لك ملفا لاق ىلا ةشنو

 0 ةعضاو نايفس ابا * رشا مل كما ناب تدهش

 عامر او ديدش ل>وىلع # سل هذ ما ناك نكلو

 هل لا دع رك + ا اقارب اذايز نادت لتقل كلوا

 بال مهلكام ىثثا محر يف * اوقلخ ةنالمث الاحر نا

 ينرع هم زب اذهو ىلوه # اذو لوقي ام يثرقاذ
 لمات انإيا ولو كمرجب نع توفع دقف بهذا هينو دايز ءاغ يف اهلاق دمك راع ف

 ةرصبلا 0 0 ا مث اهزنف لدوملا ”اتحاف دقت مرا ا نركساف ناك ام ءيش ' نيل

 ماقأو ةينماف نامالاو حفصلا هلاكو هلا ردو دايز نإ هللا ديبع ىلع لذدق اهءدقف

 ل نأ تنل ف ينا ربمالا لل حاصأ لاق هتان 34 هكيلغ لخد مث ةدم | د

 هل لاف دعانا نأ ترار دقو لطاللاب ىلع مهعس ن از ءاذعأ كو ادبأ ريخم ىل ينطق ال

 ةفيطقو ةزئاجم املع وهو روعالا نب كيرش ىلا هل بتكف نامرك لاقف تش نبا ىلا

 ' 1 كاقلا لع 4 ناك لجرأ ندعزا ليلا نع توضتيكح لضالا ففسدع (9)
 لغبلا ا ومسح ةكساب سانلا جهلفهتمأق رف تراطهمساب تءمساذا تناك اهماو مالسلا هيلع ناماس

 ةغالا يف فرءالاذهة ديس نبا لاقو سدع



 (ةهذ)

 اونا كاذب سانلااولأساف * هيبال اشم, تا
 0 مام تعال انو[ نا

 باج ماما سانلا كلمت © اريما هيف ترص اماعنا

 نا_>سإ دارع هيخأ ىلا هللا دبع هدرف سدملا يف وهو هدلوو ادايز هوا لصتاو لاق

 ناطر ها 0-0 هوحمي دابعنم بره ا ناكوهعمموهجوو الاجر هب لكوو
 محرمأو هريفاظأب ناطمحلا ىلع هتك ام وحمب هوذخأي نأ هب نيكوملاهللا دبع عأو تاناخلا
 يلا تاناخلا .ضعب الخد اذا اوناكف'قرشلا ىلإ ىراضلا ةلبق' ىلا الآ ىذا كوك مذ د١
 كح وكلذ لغشب ناكف هرئاطأب هودع نا هوذحلا ءاجرلا نم هك اها”( 111 ا
 هيلع قيضو هسبغ دا.ع ىلا هوءلس يتح همدو هعباصا ماظعإ هود ناكف هرفاظا تيهذ تح

 غرفم نبا لاقو هريخ يف ةيش نب رمع لاق

 بلطم تاف امل له مكلع مالس * بيز ليلا نم عاطقا ت ت رس

 * ىريز لذلا رخ 1 تفرط الا 2 يور
 بغا ةيناا لوهنم سأرلاك اح اش نوالا نوال قار عباس

 بذشمبرذدللاناشو انامز *# ةياكحو مهو ريزن“# تنرق

 بوصت مث ناعيا يف دعصت * ةذل ريغ نم ءابهص اهعرجو

 بارغف) 5 تدب اقر تراس 9 ل آل لينا الام تحدت

 تدملا ريسالا لم امو اوافق »© لباك حرا للا داع لكلا
 بؤذأو دو وأ كولملا م ارك ه هبت بما ىوه ذأ ي طل نأ ولف

 6 يمحاب تدوأ 0 5 نيف تدان ا

 كالو شرق ف 3 كل الو # لو# كنع مودالام داع

 بعص“ ةيم أ ل هو كاقر © هدنع عفنت سدل ندانر ك1

 تبدا كؤ ص ايردبالو قب © .دلاو كلام هللا ديما لقو

 بفتكتسوص.- تنتن ءاغرشلا اذه كذا
 باطم تافال له مكيلع مالس # بيز لئلا رذ كا لا :

 1 0 مثأو فيكف * انر_هلا الو انك كلا

 نجحسلا ىف غرفمنبام 0 اذ امر اولاقو يعاشطا نع يطسولاب ليقث ىتاث طاتسل ءانفلا

 أرقا مث قدمد عماج جرد ىلع فقف ل مون ناكاذا 1 لاقو قشثمد ىلا الر

 2 ها كاوا كنوظ ن 2 ككل مقرإب نيتي !ا نيذه

 نمدلا ةداح اه 0 تضع 8# ةيطاق ناطحق ىنب كي دل خابأ

 نري ىذ نإ وول بناجسإلب ف قر رق عت هاذ لد يحضأ
 هيف هولأف ةيواعم ىلع اواخدو هل اويضغو ةيناملا تيم هب ةسعاام لودبرلا لك
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 ىلاحترال امريس اياطمو * يحالبو يت نإاال نبا

 لا شع لكذا انيق 0 اةثىع ىهدلا مده

 كاوا مقلب كا ا ل هاا لاو ١ اعد. ذا

 لايقالاو كولملا ريصم تا#* وللا ىلاف اساحاح انيضق ما

 ىلاهباو 8 وعدا يتالدو ان ياكزو كل يم ودوال

 لامحالا ربك هللا ىدلو © ايند ارما ةادفلا تتتام

 لاكنلا لك لاكنلا_تغاب لل قلاب 3 117 كلاما لا

 كلاقث 1| يهاودلاب سانا فذشإ «امويوهوجولاىوشنار 5 شخاف

 لاتقأ رام ذود تدك ردا صامقلاو تردعت دق

 لادا 1 يناذ ال * ين٠ ةحيحملا ندلاترسك

 كك 1 يدعو »* امه ردا ع .مر قو

 لاو نطام' ضال تح ف ارو نه ينأشمن !الكو

 كارا يه ا حسا مف »+ أةدعس ةبوقعلا م ماطاو

 ىلاويلام اذغملا يفكنم كر نإ ىلوتو تعم 2 ءاملا لسغل

 ىللام يدشن ” ادق هدحت تاق 8 ىلام را ءادفلا تابق ول

 ىلاتحاو يرمعت مذ ا ر# هدلاس رمسعم ند وى ريغل ول

 ل 0 بيقلا ظفاح 0 لديلخو بحاص نو ياك 8

 لاجالا 3 0 + محال فياحلا عك يفأ ت تل

 لاضنا| دنعمصخلال قوءلسا * سشليرف ن“ ةباصع ند الدب

 لاعفلاو العلا سائلا اولضف * سمش ديع ىنب نم 0 ءلا

 يلا وعلا لالظ يف توملا عمل # ال 07 حا م

 لذللطلاو فكع ىلا ذا شه جلا اد 0 - 2

 لالطاكحضوو نجد سءش © ديمسو دلاخ لل اهلاو

 يملاعملا كك اذ مور ص #4 لاب نمىرذلاو تامورالا يف

 لال> نم مهاحو اوم اري © م اورام يم تنك

 لاحمالاو ب خلا يف يدو لهأ »* 00 0س 6 وذو

 لالا نيم ن 0 كيايح 3 * يلا يلهأ 1 يءدد 7

 نامع نب ديعس 0 ديو دايز نب دابع وحب لاقو
 بان ثداوحلا ىف ٍددعسو * أذعس الهد ماشلا اهءا



 ( ةال )

 ىلاويلا ماظنلا يكلم جسار« ىكوقو تامقاع 11
 ذخ أي ناك مهمجحينأب سمأ واحولعهل اوهدقواء># مس نأب صأ و سيلا ىلاهللا ديبع هدرف ٠

 بصآ هسارىلع طرشلا تماقو ه.دحم ىلاهدرو كرتذ هنم نوراوتف مهاقرامب عطقيف طراشملا ١

 لاق: مهءخحا هل نولوقيو طايسلا هيلع ١

 لغالا نع يلأن ماحملا ةلّززع < ياكأن كلو اهلحح تنك اعو
 هللا دبع ا لا غرفم نإاهبءاغ ؟ يشل 0 نداع عج هربخ يفةيشث نبرمع لاقو ّْ

 هلوقدتلا تنك ام ناكف ة ةيواعم ىلعدفاو ذكءوب وهو ١

 عادصناب كيلق يعش رشك # بر>ن.ةيواعم دوا

 ها تان كما نإ دخت
 عانتماو ديدش لحو ىلع © سل هيف ما ناك نكلو

 يناعلا لجرلا نم ةلغاغم *

 ناز كوبا لاَ ناىضريو * كك نأ أ

 برد> نب ةيواعم غابأ الأ هلوذو

 نانالا دلو ند ليفلا محرك # دايز نم كتر نا 00

 نادريغ ةيءس نم رحصو #* ادايز تدلو اها دهشاو

 ايدأهيدالاقوهلن ذأ, لف هلتقىف هنذأتساورامشالا هذه هدشن أفةيواءمىلع دايز نب هللاديبع لخدف
 لاقو اميمحاولاق مدّقت نمهركذ م ثيدحلا ىقاب ركذو لدةلا ىلا كلذ زواج الو الكنم اعيجو '

 هناكأ زا رواش نيرذنملا راوج ر "ذي غرفم نبا
 رقشملالهأ سيقلاديعتر روحو © ميق زوالا نأ اخ : ككر

 رذبملا قارعلا و ف نم د تا مهراوج ناك انوراجأسانأ

 زدشملا نع نارا عنك الو * عاق ةعز> نم يراح ح دعا 0

 كاذ يف اضيا لاقو

 رضهاذل بذغتآموقارعلا نسدقا © .يرطنتف نسا 0” 5

 اورصتحاو مأشلابءرصان باغذا 1 يف شيرق ماكنت لو
 ردع ىل لاقام وأ ةيمأ يرس * امو سوفنلا نام مع هللاو

 رعقلا ملطي يفا معا تنك ول * هب تملق الوق دلاخ ىل لاقو

 ربع اوأر مف شط ناكف يتنود # تمضغ ريجج قديش يتناول

 نطم نازح انام فرع »ا ى.كراضدل ا

 دايز نبا هبلعف اهو كلذ ركذي ًاضيأ لاقو
 لالغالا يف ريسالا مون ف5 «# .لالطالا يذت للاب يماس راد

 0 2 ىل يمجراف * ىأ دعب ند مالسلا ىن نبأ

 ىلازغ هلالا ىتد ىلازغو * يداجو يئاجم ىنه نبا

 رع عباسلا 3 ياعالا 6
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 ماشلا هتظفل يتح لقنا هربخ عاش اذاف دلب 0 دا وه لكي لش هيلطي ديزي ضاق مف

 ريحا ال ينإ فذ>الا هل لاقف راحتساو هب احتلاف سيق نب فن>الا ىلع لزنو ةرصبلا ىناف

 كترحأا تئث ناف آلف ةلاطاس لع اماف هتريشَع لع لجحرلا ربحي امو: لزعأف ةمس نبا ىلع
 معاش ع امو لوس 3 ذا ب 2 رفهنإا هل لاَقف بت : 2 كسري او 0 يكإ نب

 هب راحتساف 0 دلاخ نب ,ا دع نب دلاخ ىتأ مث هب هيف يل ةحاح الام اذه يف اولوش 3

 هد عوذ تاحاطلا ةحاط قا و هدعوف رمعم نب هللا دنع نإ < قف 318 هريس نأ ىلأف ا

 ناكو هللا دبع تر رخل »نم ةير تناكو .راحاف يديعلا دوراخلا نب رذالا ا

 هغاب دقو هللا دع هيلطو هئم هعضوع 0 كلذب رتغاف هيلع سانا م 53 مودل

 ظ لخد 03 اف هاناق رذنلا ىلا هللا ديدع ثعبف دوراجلا نإ رذنلا احا هل ليقف ةرصلا هدورو

 ا غرفم نإايالإ ردح 3 رعشا 26 ٍُع رغم ناب هون و 0 اوكف طرشلاب هللا ديمع ثعل هيلع

 نا ريمالا اهيا هللا كرك ذا .لاقف هيف هءاكف هللا ديبع ىلا رذنملا ماقف هدار ىلع مقاادق

 ينا دقاو كنحدعلو كابا نحدعل رذنماب هللا ديبع لاقف هتردحا دق يناف يرأ وج رفخال

 هل لاَقؤ زدنملا بضخ هل اه رفغأ الو ادب كلذ نوكال هللا اهال ىلع هريصخم مث يبا انغو

 ليقاو هدنع نه 0 جرذف ةتبأ قراطتب اهنبال هللاو تن لا يدنع كي < لدب كلل

 ىلع هنرتذا دابع هب يتحص امسنب لاق ادانع هب تبحص امد هل لاقف غرفم نبا ىلع هللا دب

 ' هور 5 34 يناماع مث ةكلما ام لك و هتدفا |. لك هتح ىلع تقفناو ديعس

 هءام قاراف ما ماه> تاحاسد ف ًادخ اقرب ماش ن : 0 كف برضو مشو مسغو سدح ند

 مدني ام ىلا: ىف يرحم نا ند تقح امل الا كا: نم ثيرهاامو اشم تاق ةنف ًامءط
 يالا ساكو سبب ماع تيس ام يب نمط كن اعف كدب ىف آل تسال ةلع

 0 اع هيقاع نكلو هلقو كيا هيلا ب كف هلتق ىف هل نذأب نا هلأس ةيواعم نبا

 مق الو يي“ هل قدر 0 يناطبو يدنح ف ةريشع هل ناف ةسفنا غال لاو كناطلاس

 نود ىف كلو هسفنب نهم كناو ينءو مهم دحلا هلا معاو كلذ رذحاف كنم دولاب الا

 ىتدف غرفم نبا ىماف دايز نب هللا دبع ىلع باتكلا' دروف ظغلا نب ىندت ةحودنم اهفلت

 ةرمب نرقو لاخلا كلت ىف وهو هب فيطو هنطب لهساف مربشلا هعم طاخ دق اولح اذن

 تسبا لوقيف تسح نبا ةيدرافلاب هل نولوةيو هنوعبتي نايبصااو حاسي لعجف ةريزت>و
 تحض زارا رح اك ١ لوجو كس ادينش ىؤر تميس تسسسز تاراصع تام اد

 لوي لعجف
 عزملا ةميشاارشنايعزمتال © ينرق اهزا امل ةيمس تحض

 يت> هن« جرام هيلع او هب نوحريدي هفاخ نايصلاو ةرمصللا قاودأ ىف هب فاطب لع

 اولعفف لسغي نأ هيبرءاف توع نانمانأل هب امل هنا لتقف كلذ دايز نبا فرعف طقسف هفعضا

 لاق ل.ّدغا اماف هب كلذ



 (هه)
 _ ت1 11 1777 72 ب اح سو تحط هح صل 2

 اهودش يك جيرلاف
 يذلا مالا ىلع ىنذ

 قمل 0 5

 هعاغملا ف ك>ضي قرملاو

 همادن هتقاوع ا

 هماعدلا ةمقرت تينلاو

 «ءايح لامس رمل ىو < هلد ف راسا تحف

 * هماعت ا ءاكش * ةيعيح هب تءاح »

 ا 2 دعب ند

 هماعلاو رقشملا نيب

# 

 د

* 

 د

 همايقلا طارشأ كلت ج * الع ينب دبع تءرناو

* 

 - يتئيل ا ربا: تنرشو

 #* ىدص وعدن ةماهث

 #4 ىفلا ..كحرب ل وبلاو

 همالملا هقكت راو 2# اصعلاب عرش ديعلاو

 ةماسلاو يزاخما ردح

 ًاديدش ًابلط هللا ديبع ةيلطق درامحا ل هريفلا كا 2 يد دال اع يف ل مث لاق

 ةبواعم موظعل لاف دايز 56 للا هدر نءف 5 اورلا تفاتحاو مأشلإ قدلإ دذؤي داك تح

 5 مايا يف ناةسحس ىلو اا دايز 3 دابع نال ديز, هنا حنيحصلاو ديزي 3 لاقو

 نإ ده لحد 85 ادا نع ث 1 0 0 انثدح الا 2 11 ديبعو م

 نهريخ ينال هللا وذ 3 كديع يلو ديزي تاءح مالع لاف ناف 4س يبأ 6 ةبواعم و لع نامع

 هيواعم هل كاقف تانافاك ا ةمأ أ نم ريخ يعأو هيأ

 كمأنا كاوق' امأو يي ريث 2 ْنا هللا ردع تفقد دقؤ هسبأ ن* ريخ كابأ اذ كلوق امأ

 امأواهداو 5 ناو اهاعإ اهاضرب ثا واموت تل نوكت نان أملا بس همأ نه ريخ

 كاوق امو كلثم ةطوغلا ء ءلم ديزمب 0 ينباي هللاوف ديزي نم ريخ كنإ كلوق

 امو ينؤمتررقاف رمع مكنم ريخ وه نم ينالو اإو ينومتيلو اه ينوقلزع اف 0 3
 ؟كريقف تينغأو م الا تاع>و مكيبأ ةلتق تانقو كرأ ادا تا مكل يلاولا س

 ناسا ناحاءالو ا ءرضأ ىف نب هلام ١ ل 2

 غرفم نبا رابخا ةقايس ىلا كن كلا عجر جم

 ةرمصنلا در مت ةراعداو دايز يق! و>خو امحاونو ماشلا يرق ف لقتذي لز ٍش |ولاق

 بتكح هنا نور> الا لاقو ةيواعم ىلا دايز نب هللا ديبع بتكف مهخابنو رشتندو

 حضفو هربق ِق 1 اع دايز ينبو ادايز اع غرفم نبا نإ هل لوش ح رحضلا وهو ا

 كنمو اهم 7 و ع مأش 7 ىلا ًادلف ضرالا ةلخفل يد هتلطو ةرمعلا ىلا

 غرفم نا هلاق م عسيم ثثعل مْ 2 | 2 هن اناغ اع تاعلا دقو انضارعأ



 3ك ( ه5)

 كسعو ءالستما نأ ىف ةقلط] هعوب نيفادا راما دواز نانارخ ردمأ وهو دابز قا

 ل ادحايرأ ام هللاو هين نإب يتلا هسفن يهو هيراتللا ماده تعَح و يعي دقو ِكلع

 هيلاايضع : نأ اممم ناف هل اهاباو كن أ دهخاف لاف كالزم هتلخدأ ام ةلخأَو هش ىلع ماشأ هدب

 لاقالمفاف يدنع انوك نأ ناو تاز نا كلذ م غاب نا( ىذه لع فاخأ ىنا ىلع ايضماف

 ركشي هيلا بتكف هللف امي سيحلا يف غرفم نبا ىلا لج رلا بتكف كلذب هلا تكا
 ينمي اذه ىرأ ام هيجال دابع لاقو لاق هذع هللا جرغي ىسح هدنع انوكي نأ هلأسو هلمف

 لعفف هئامرغ نيب ام مسقاو هناناو ه-السو هسرف عبق سبحلا يف ماقملاب .ىلابي غرفم نبا

 هتيراح وادرب همالغ َر 1 غرف» نإ! لاَقث امهدح ةيش هيلع تيشو ملي ن.الامستو كلذ

 ا.ءهعبوةك ارالا

 ادشو هل عب يف تبلطت امل ه هتقفص ككلمراو 5

 ادبا هتقرافام ثداوحْلا نم * يلضرعءئام الولو ىعدلا الول

 انو لاا فراذه لق نم ف ةيارضا دز اتساع دوال
 ادعو هج تناكو [ديدل هد © افراح نم تناكف كارالااعل

 ادكلاولزالاانيش> نااينتن * اهب شيعن انك ةنج انل تناك

 ادسالا هناود ع ىلع تقل قفا * هب نامزلا بانا لبق ينتيلا

 ادغ شيعي اذ نممامويلا نما, نم# هنرثع شخم مل نمز انناخ دق

 ادق اذكه: درب رإ يهمنا * اهل.تاقفدرب يف سفنلا ىتتمال
 1 اد هتيل ىلوثذا هلانلق * هتذاذل نم انبصا معن نم 5

 ارش هش داز هبحم يف وهو لاحم و دابع مذ ىلع ماقا نا هنا غرفم نا معو اولاق

#* | 

 ك] نم مونل مرا هذا لحر هييينام هسح نع ءولاس اذا َساّنْلا لوص ناكف
 غاب الف هبحاص ةئهادم ىلع هليذ ريمالا رح نم ريخ ىردعا اذهو هبرغ ند حو

 ىلا امم جرذ مث ةرصبلا ينا ت> برهف ندا نه هحرذاو هل قر هلوق نه ادابع كلذ

 غاب امل هريخ يف ينئادملا (لاقو ) هدلوو ادايز او>مو اراه اندم يف لقتني لعحو ماشلا

 لفاحسلجملاو هيااعد #« هت تاصو دابع قدس « لاق غ غرفملا نبا نا دايز نب دابع

 ًامالغ سما ى ا طقدح!فاكام ريمالا اها لاقفهب ص يذلا كيب 0 يندشنأ هل لاقف

 و ادبا يي روع طوسلا صف الآو هب هنيما امدشن 8 ناف هس ار ىلع مث هل لاقو 1 اول

 اهلوا هوبا اهب يجم انايب .أ هدشنأف

 غرفم نب ةعيبر راذعا هجو « ريغ حبقي الو هلالا حبق

 يخبش مشبهذيالهللاو لوقر وهو هدنع نم غرفم نبأ نبا جره, كحاضتي دابع لعجو

 هلوش هوحيي لاقو الطاب

 همارب مايا دعا نه + همام ند كاد تمرَصا
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 املق هيلع قد ادابع هاخأ غرقم نبا هن ةح دايز نب هللا كيبع غاب املف برا# نب ةءاسم نع

 داع عم نوح راخلا عدويو هنوعدوب اولججو هعم ساناا ع هعيش دايع هوحا راس

 تلاس كنا هل لاتف عرفم نا اعد هاخأ عدوي نأ هللا ديبع دار أ ا.لق 0 كب هللا ديبع

 لاق هللأ هل دلما مو غرفم نا هل لاقذ ىلع قَد دقو كلذ ىلا د هيدعصلا نأ داع

 هحارذو هبو رح لغتشف ترد ضرا ىلع مدقق 3 نار 3 ب ٌء رذعب <

 ةفورتمل نآو نيالا نط 5 تنل هللا[ ظودأرح اسكت تتاكد دا كل

 ىلا نهضت نكلو ال لاق دبع ًارذع يما لفغا نا :يدنتع ناو ارثك ارككل ىدَع

 رئاطلا ىلع اذا ضما لاق من لاق يلا بتكم يتح هيلع لجمت ال نأ هام كنع أطبأ نا
 بتكي ملو غرفم نبا هاطبتساف هحار>و هبرحب لغتشاو نا-ارخ دابع مدقف لاق نوديملا

 مظع دابع ناكو هاو همذف هناسل طسإ هنكلو هل ندص اك هوكشي داز ن هللا 2-2 ىلإ

 لاقو غرفم نا كحضف امشفنف عرلا تا دانع ّض عرفم نديبزب راسو قااوح اهءاك ةيحلالا

 هلوق هيند لا ناك ُّ ند لدحرل

 نيماسملا لويخ اهفلعتف * اثيشح تناك احالاتيلالا

 ةعرسلاهذه يفهتبوةع ىلله ال لاقو اديدش ايضغ كلذ نءبسضغف دا.ع ىلا ىمدالاهب ىجسف

 غلبو نطاوم ةهدع .يفيأ مشيف موق ناك هل كة دو ىسفن ىثال الا اه ا امو ّك ةيدملا ف

 تنك يناريمالا اهب | أهل لاقف هيلع لذد ع دامع ن نهتوملا حب 5( دال يبا لاقف ء عرفم نبا رب ردا

 ك”نم 3 ركع هنا كت خا يفاو ىلع 0 ليمحو يف ا كخاب دقو كاع تت كييهس ح

 ىلافىايا كرايت>ا امأ هل لاقف كرد يف يل ةحاح الذ عوجرلا قيل 0 نأ دير اوك

 ناالا.ت تبلطو كف ىحم غولب نع ىتتاحيأ دقو ين كأس نيح كد >حصتسأو ينارتخا 5 |

 3 ادانع غابو كقح يذتأ نأ دعب رداق نذالا ىلع ت 1 مف ينحضطفت كموق ىلا عجرم

 دايع 6-5 5 رم ناا 0 اها ءاغ ليلا دابع 2 هض رع ند لاو 0 ةيسلا

 هلا هومدقب نأ مه سعأو نبد هيلع مأ ناك موق ىلا سدو ىلاعلا هيلع باطو هيل تدحاصو

 غرفم نبال ةئيق ةكارالا تناكو ادربو ةكارالا نب نأ هيلا تحف هب رضأو هسنكس اولعفف
 هسشن ءرملا عد لوسرلا عم غ 0 نا هيلا ثعف اءم نذلا ديدُش ناكو اهابر همالغ در

 َ ذامماف ةمشنب رمعو ط..ةل ان سم ةياور هذه هما دج 3 > دايع هيت هدلو وأ

 ناكودر.هل لاق هلز:٠ الخد اءلف طيةل لاق ناسار كل 1 اهارعثاف هيلع - 5

 تن ريشا ااه هللاو ال لاق ةبراكلا هذهو ا مم لاق ترك 8 يدا ًايبدأ 5 ةيها خ]

 ني لاق كلب و كلذ فيك هل لاقو لل>راا عزدف تييحام د ةخيضفلاو رامدلاو راعلا الا

 اود 5 هرشو هناسأ الا لاخلا م 5 2 راع هللاو عراسفم نب ةعسر 3 ديزمل

 1 ترج 22 27 27 00 2 15 1 اج دب تس را امم تلا جوس ب و مت م جب عما م هع مس هس جو سس



 وبأو ىلكلا نبا ركذو هلغا معزي امف ريح ن + وهو ناهع ابأ يف نكيو اغرفم بقلف غرف تح

 ا سل ىلذوالا دمحم نب ىلع لاقو ريمح نم 3 ىعداف ةلابتب اباعث ناك اغرفم نأ ةديبع

 غرفم نب تب عدو هركذ ا ابو ىريسخلا با نب جاجحلا لاالا ريح نم ةرصبلاب

 ي ردعلا قرشا يطظرقلا مولان د 02 ف نانرارللا نأ تفلح رد 2

 مث شيرق فيلح ىريا غرفم نب ةعيبر نب ديزي وه لاق ينراحلا ركب نب طيقل نع

 نبا ناكو ىرعح.لا لاق قس يكفر نب هما نصب لا ينأ نب ديسأ نب دلاخ لآ فيلح

 رب ت2 ( لاك ) هكلغ مناف ىلالها فوع دبع نب كاحضلل ادبع غرفم ناك لود ىلا

 نا ءمذالا لاق لاق نيزر نب د 20 ل نحرلا دعى دم لوكا كف

 ناكو سعلا هغيرفتل اغرفم يحس اعز راجل كلا تس ناكو ةئيدملاب اناعش غرفم نب ةعيبر

 8 لاق نإابزرملا نب فاخ نب د#ت ( ىترب>ا ) هدلو نم ديسلاو انسي الزغ اىعاش

 5 ٍكلذو غرفم نبا لاقف اههَمَصو نمو هتصقو ع ر حر ء ىجمصالا لكس لاق ءان لا وع

 0 امقم ناكو 5 ل دابع نم ضان مأشلا كانت امل ةيواعم نب دي

 مهم هنا ىعدي طاق نب رعلا:ناكو هزاعشاو عت ةريس عضوو ريمح نم هنأ معزو نيع

 نب بصح ريس ند يصحبلا غرفم نب ةعيبر نب دايز نب ديزي وه ىدع نب منيولا لاقو

 نب ورمح نب لهس نب دز نب كلام نب يدع.نب فوع نب دعس نب ثوغلا نب ا

 انس نب ريح 0 ثوغلا نب :لئاو نب _سءش دبع نب منيح نب ةيواعم نب سق

 دع نب دحا مم انحياشم نه ةعامج هربخم ( قر ) ناطق نب برعي نإ بحشي نبا

 دمحاو هباحا نم ةعامج ن ءاواقولا: نب فاذ نب دممو ةبث نب رمع نع ىره ودا رب زعلا

 امءج هربخ نع مهتاياور 0 ف بأنع يلذونلا دمحم نب يب نع يمر راح

 ديَرَد ن نسا ني دمع (قرحا ) ةتياور مهتم در 21 فا تفلح اهو 5 ذ يف

 ره انثدح لاق يرهو1ا ينريخاو براحم نب ةملسم نع ةديبع يبا نع متاح وبا انثدح لاق

 نبا نع ديرد نب نسا نب دمحم ىلع تارقلاق يديزيلا سايعلا نب دم انربخلاو ةيش نبا

 نعي رهعلاانثدح لاقمي ءلانب دما انثدح لاق نابزرملانب فاخ نب دمحم يتريخاو 5 ارعالا

 رت ه2 تكس: دا ناجحا رخ نافع نب نامع نب ديءسىلو ال اميج اول !ق ريكب نب طيقل

 اهادنامع ن ديعس هل لاف دايز نب داع يدكو هيلع ينأف هيدعصلا نا هب دهحاو غ غرذت نإ

 ةلالدلاو كاياف مك لجر ادابع نا هب كيصواام ظفحاف ادابع ترث آو ينيحصت نا تس ذا
 لوما ا لاقاو كسفن نع كل هنم ةعدخ اهمناف هسفن نم اهيلا كاعد نأو هيلع

 نبا ىلا هءفدق لام ديعس اعد مث هيلدتحا تنكام كل لتحل هاف كرخاق ناو هرخاشت الو

 د_همم يدنع كناكش الاو دابع نم كناكم كل حص ناف كرفس ىلع هب نعتسا لاقو غرف“

 هريخيفديرد نبأ لاق دابععم جرخوهنع غرفم نبا فاختو ناسارخ يللا ديعس راس مث ينتاف



 (هذ١)
 ن2 حج ع لع عممتا .مخ متت كج 2 مماطلة كت هع كن ووحد دع وتتصل طم متصل جدو سو دلع

 ضيم ضوه حانمم امد * رئاطك امون لتعا تحبصاف

 | نابا ىلع لذخدي عجشأ ءاح لودي كالام ينا نب دمحم تء.س لاق نارمع نب دم ينثدح

 هيف لاقف هناءاغ هرهثاو هججاح هعنق ىلحيلا دياولا

 تولع نيا نإ ريغ ىلو<». هداك لع نذل 11
 با رغو بضعا يب طظ كير »+ يرد دقف ىلع لحمت الك ديور

 باب كلامو 1 7 5 * اثفدقرسلاوبايلادت مالع

 ٍباجح كياعيفود نكيم اذا «ارداس را برش نعتنكواف
 تار نيضدالا"الا ىلامو .*. الدكلوأ ايلا 0 و

 تلح يتشأل ناد ارآ 0 0
 لاقمهحلا نب ىلع انثد> لاق نوره نب كوي .م ينادح لاق ةظحح رفمح نب دحأ 0 (

 ربه اودّلا ىح اوبرش دقو ديزيو دمحأ 0 أ ا1 لاق يماسلا عجشأ نبا ىف نا دح ظ

 اهم دح اولك نافات# ناربقلاو 1 رص ناكو يفاطلادببز ينأ ردت ىلاو ةءةع نب ديلولا ظ

 خيبلبلاب د 0 سدح للا نك نأ رضتحا ال يصوأ دِسز ا ناكو هنا ةلبق يلا هجوتم 0

 لوي ىفأ ع اقام م داحأ نوركاذتيو اهرام 1 نوثدح اولهحو نيربقلا ىلع اوفقوذ لاق ١

 دولص ةعتاسب تحال دقو * دز ىأ ماظع ىلع ترسم ظ

 دياولا 3 ب ف مدانق 0 قدص مدن ديلولا هل ناكو

 ديمهلإب سنأت اءوماظع © تسفاف تبهذ ةفلا ا
 ديرب وأ 2 ا 1 ا « اناملا ادب نع ىردأ امو

 ديزي مْ عجشأ مث ا مطو 1 رءشلا يف مهتر ام هللاو اوناش اولق ١

 عل
 ادوءق نيسراح بالا نأ * 7 ظ

 ادولواا لهذ لح داحو * اماق تاثك ام 0 ظ

 اديزي تيعد الو ريغم حب طا قاةىفماولا ترعذال

 اديحأ نأ ينندصري اياملاو # اهَض توملا رشا
 يرحم يف رتولا قالطاب 10 فيفخ طارسل ءانغلاو يريمخلا غرفم نب ةعيبر نب ديزيا رعشلا

 نمو لاق حيلفل هنأ ىماشولا زك دو ىدي ةيئال هلا يملا نب دحأ رك دو قديس نع ل1
 * يلاصتلايف ينم ولت ىم ع كلت * نأ قرس تودلا اذه

 م ةيسلو عرفم نبا رابخا ج٠

 هب رسشق هلك هبريشي نا نيل ءاقس ىلع نهار هنال اغرفمهدح بقلو غرفم نب ةعيبر نب ديزي وه



 (ة؛)

 تناك يتلا. ضرالا ىلا اهديب تبرضف هيلا هعفدتق بارت فك ذ- >أ7 نأ اهرمأ مث
 اف : رملا ءذهو !مييرأ يتلا ةبرتلا هللاو هذه لاق مث ىف بارت فكابنم هتطعأف اهلع

 لاف دادغب هيعت ىتأ و هيفا 00 نيعب عضوملا كلذ يف نفدف ةدم دعب تام من

 هنري عجشأ
 عيد نيسللل لفن نصف 15 ولا 1

 عاب ثرح نمهتبىغ * اسوش طق 1

 نا دخ ىدد لاق دعس ينأ نوللا دبع انثد> لاقىسوم نب دمحم انثدح لاقى ( 1

 ءارعشلا ناكو ه هيلؤم ةيراح ل ثا اكو سام ىئمثلا 0 نب برد ناك لاق كلام نب هللا دبع

 ةلوريوةعساولاتاقفنلا هلْرتم فن وققنيو اعوعمست اهلان وفلتحم دادعسب ب دألا لهو باتكلاو
 5 1 ْ عجشأ لاقف هيلا نودهيو

 باقلاو لاخاخلا ةع.شثم * اهفادرا زتسمن هي ,راح

 ١ برلا ىلا اهالوم ضغبو' * اهح نمت قاليذلا و كشأ

 ىلطاو ضعالا نين "تاس © مح > نمواهال وم ضغا نه

 أ ا.ىقاف اهرما 1 ايت ردصلا يفاجاةخاف

 رح ىلا مقسلا لحيو * ا هللا لحست

 اشلابف رمت ةينغم 0 00 * نيثابحلا ضع ىمملا اذه ذخ اف باتكلا اذهل م "لاق
 تقم اهحوزل لاطو' * قذتبذ ةاثلا بحي
 تم ئووما| يف دعسال .» اوك قاع رو

 قس يفاه> وزو * ىرياامسايفلخداف
 طلاس ينثدح لاق خيش 20 ناولكي اسح لاق يدبدالا نيطاوا (0ر21)
 عجشا لخدو ةمالسلاب هنوني سانلا لخدف ىفوع مث دلاخ نب ىحي لتعا لاق ناماس نبا

 هدشناف

 احا اوناك رشاعم بولق # ىلع يأ تاكش تعرق دقل

 احاتما لح الا ورهدلا فو ريح # هنع نزلا ان عقدي ناف

 احالص ايندلاو نيدلا لهال * ىلع يبأ حالص ى ا
 ْ احارو ادغثيحتوملا ىلابت * انسلف ءاطدخلا توكاباعا ]ذأ

 011 ( هي رضا لا هاا كمأ رلا- صاصخحالا داعنالا ٠ ىف :ءاوذس .دحالا ذقموي ندا اقل
 يذلا نادبع نب دم انثدح لاق هيوره» ن زب مساقلا ند امدح لاق لع نبا

 م ةمريش نب ىلع ىلع ىماسلا عجشأ لخد لوقي يوذغاا كالام ىنأ ن دممح تعوس لاق

 لوقي ًاشناف
 ضيرع ال عمس مل حد ناو * ان رسابانضر» ىضاقلا ضم اذا
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 يوحالا رفعح نب دمحم ( يرحل ) تاسبالا هذهىف ينغإ 3 صأو مهرد قالا ةركك هلصوت

 ىلع عجشأ لخد لاق ينحل هللا دبع وبأ ىف خةدح لاق دات نب يوه نب دم انثدح لاق

 هلوق هدشنأف ددشرأا

 ائاذعا نيب هب تعدص * ىذلا ريغ ناتسربط تأ

 انامحلا نيب إن كلير ره هي تال ت55
 امام يف قعاوصلا ىلدت #* ءاملا لثع اهلا تاوءس

 ائاد ىلع ءاودلا تمضو * اهحرج ىلإ ترظن انف
 # 50 دايلاروهظ داهللا تشرف

 ائؤلفاب هتاقملا نمر 8# لولو 0 ني كفك

 اتاراو لاترلا نود تدشن 11 كلر كرخ

 وبأينثدح لاق يسو-نب دمت انثدح لاق رفعج نب دم ( ريخا ) رانيد فلأب هل ىعأف لاق
 ْ 0 مدقنيح ديشرلا نوره ىلع يماسلا ور< نب عجشا لخدلاق يىردخللا ىلهايلا ورم

 0 هدشنأف همودقمون سانلا رطم دقو

 ماهغلا نوم نه ثيفلا باح # انانأ ال مامالا ندع

 مالظلا جرت راو ب ك1 رئا يف تاينلا ماشاف

 ماظعالا ع نه هل ضخ. وهو #خ* ضخم هللا ةفاخم نم كد

 37 ىف نك رف نم تونك نق 1 طال
 مارحالا ةرفسل اياطااو # ودع وحن داهجال رفس

 ماوسلا :دايحلابو اياطماب # هيلا ىيسي وهف هللا باط

 مالم -الا ةوعد يفيرخ و « اعمل 54 ل ةأادكت

 يمختلاهللا دبع وا يريح لاق دام ينا ىمو» نب د#ت ينأدح لاق رفعح نب دمت ينربخأ )

 ميسخأ لاق هلع ام للظرو) ترد ناك دقو داو ذأ 0 رفح ديشرلا سحأ لاق

 هح دك يماسلا

 تاوملا هنار.عب شاع ارم ديثرلا مامالاي رجا

 تارفلا هنوذكه رسو * هف قيرب اهيلع داح

 تاننلا هفالخا عضري # احول ةرذ ه٠ بل

 نك مئانلا ير اهف ديش لاو لاق نوره نب نو... ىنثدح لاق ةظحج ( ىنربخأ (

 اعزذ حبصأف ليل نع كتبر هذه هل ت تلاق من قارن فك تذخأو هياع تفكر او

 رس تاع كار مك أ سانا يرب امو دال هايؤر صو
 ءارونم ةفقاو ةأرماىلا ر اا ذإ ريسإ وه انيف بر ؟ دك ضالا ىرال ينا هللاو لاقو بكر 0

 ىلع تيف> ام دانه فلات ولو اهتيار يتلا ةأرملا هللاو هذه لاةفهلا رظنت ديد- كايذ

 ( رشع عباسلا يناغالا 7



 هو رغم رد ا ريوق ١

 نجح“ اشسدح 0 يبأ نإ هللا ديع 0 لاق عكو فا نب 0 ( ينربخأ ) ءرمع

 هيلع لذخدف هلق ره كرو مؤرلا دالب ابْراَغ هسا 22 لاق ىزورألا مهل يبأ ب ىلع نتا

 ها عماج نإ

 رانلاو طفنلاب ىمترت اًئاو- * احم تار نا امل ةلئره توه

 هدييفوهل س رف ىلع ضك ري جرت هانادق ةيغاطلا نا نظف اه "يح دق ةيشام ىلا ديشرلا رظف

 عماج نإ هائعف اوءحر ة.شام اما هل نيم املف سانلا هعنو حرا

 يي 00 1 * هو مهيفاحر ض دا ف يار

 رضألا 5 0 مف كناك »* ةرده دال /| فار طأ ت 0

 ا ا دمم نب مشاه ( 00 ( يملا نباو لذ نع ليش ينان عماج نال ءانغلا

 ديشرلا فرصنا ا لاق ىلدوملا قدما ن 5 يديزملا 0 لضفلا ينثدح لاق ىعازألا

 هيلع اولذدف ءارعشلل ساح ديع املف ناضمر رهش 2 ُُق ةقرأا مدق ةلقره ةاََع ند

 لوشي أثنأو مهردبف عجشأ مهفو

 اه و مايا كلاب ىضمت « اهوطتو ادايعا رسشنت تازال

 امنطو يف ال كل -انمايا # امحبمو اسدلا ةئيز القتسم

 1١ .ايتراقل ارهدلا كلل ىولطب © تعرب الوامدلا كب تضقتألو
 امصاون“ ادوقعم رصنلاب كيلا « ةليقم مايالاو حتفلا كنملو

 ا الا تا

 مدق يلع ايندلاونيدلا ىعورام

 اعدل 1 0 رع[ لاقف هدلعلا ل 7 يدعي ال لاقو ران د فاان هإ سماق لاق

 3 امو 5-3 كلع ند ره

* 

 انو

* 

 ىد 0 د#و فيصو نإ دجحا ) ىنادح ( ةدلَص نك أ بحا يدعب دخا دن ال ناب

 ىنادح لاق قا رو م 3 هللا دع ىنادح لاو داح نب ىع وم نإ نب دم 000 لاق ىلوصلا

 هدشناف رطفلاموي يناثديشرلا ىلععجشأ لذد لاق هسا نع دايز نب رودنم نب دم نت دع

 «.٠

 سس وص

 دولا لبح مايالا كل تدم * ديدح رعب .ديعلا ليقتسا

 0 كعيسا 0 كك. * العلا تاحرد ّق انك 000

 دجن موت ل 5 يدا روت ان ةفلطا اف سدعلا ء ءادر وطاو

 ديع 8 ىوط ديع ىأ اذا # ةطيغ اذ مايالا كل ىضعأ



00 

 هماثي و ركسملايف هباهذ 2 مو لدحر ا امءاف لحرلا لق نإو رو الو هتف ندع ا

 ناح اغا كا اكو مهدمب وهو جاعلا مط لاق يداولا يف ضنا اماف ةعوطملا ١

 لحجر الا كن /| 00 0 هوذاتف سات اذ ال نكلو الحر متدز دقو 0 مع ط دعما ا

 نولماتي نصحلا نم مورلا رثك أ قرشأ دقو يعوزلا أت يور مهنب نصف املف دحأوا

 اذه كار: .تبوصتدا نق دخرلا لات ءامامدلا يحد يد لشد لل

 | لاقف ةدحالاو سسابلا رغثلا يف افور سم 0 1 نإب فرعي مهم اواتحز اوراتخاف

 يسال لا ا ا هوطعا لاقف هللا نيمتسأو م لاق عرض ديشر |

 سيلق سربداو .قفيدلا تاق دق ىككو د يحمرو قأوأ ىم را نينمؤملا

 نم الحر نورشع ةدم جرو ءاعدلا ةعبتتسا و هعدوك ويسر هانليسساو 00

 ٍإ ينقدصتأ يورلا لاقذ فرش هلا ذل 51 نصا يف قب مهنا ا 5 يت> نرقلاو مهبحاص

 |[ نك مث هل 5 1 لاق ىر :- | نا[ هلكت - ن لاق ا 0

 ايلم !دلادعتف ةقيس تلصو هك رب 2 دحاو ل 6 كَ ف يشب 0 مْ 1 5 3

 ع

 ىرب يتلا ةبرضلا يعورلا برضي ىررلا نبا.لعحو ناعرألا دلو اءملع ر 1ك

 ةيربعلو كما تووغ كلل عمي 2 2 ةنيف امف غاب دق هنأ

 ا سا نأ فاخي جاعلا نا ةقرد ناك ىررطا نتا سر.نال ردم: تر ىورلا

 ا 0 نب مزعا هي>اص ىلا اءمم دحاو لك لاودصو 0 نعل اءاق باعد ف.يبلاب

 ْ و الواطتو الايتدلا نوكرتتملا طءطعو طق ااه اويكتك ١ ةباك نيءاسملا تاخدف

 هقنع يف عقوذ قدهوب هامرذ يرز ا نبا هنم نكمو جاع || همماف هم ةليح هتعزه تناك

 ( هقراف ىت> ايد ضرالا ىلا لدو 3 هياع فادع مث هسرف نع هلتساف ضكرو هأطذأ امو

 لاصتاو :هوقاقلا فانلإ [١ ر دايو نوم كلل كد 1 لأ نرملخلا كف 0

 8 اولءفف مثدموقلا دنعس.افاهو.راو قنالا يف رانلااواءحا داوقلاب حاصف ديشرلاب ربخلا

 1 دخان قاع رانا تناكف روساا اهباوهءرو رانااامث أوه رضاو ةراجخا ىلع طفنااو ناتكلا

 ]| لاقف نيابقتسمو نينماتسم بابلا اودتف ناريلا اهن تاطئاسأ اهداف تيفاهق عد كن قو راسل
 ةدج لزئيناك يذلا ىكملا ىعاشلا

 «٠ وص

 رانلاو طفلا“ يغر ' اًمباو> عاج تارانأ ةلدره توه

 راصق ناسرا ىلع تاغيص. *# مهءاق ٍبن> يف اننارين ناك

 مالك اذهو ديزي نب د لاقارضنلا لوالا ليقثا نة نط عءاج نبال نيتيبلا نبذه يف

 كلذ دب نوذغملا هيف ىنغو تقولاو عضوللا كلذ ىف مظد هردق نكلو نيل ف
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 رو# مامالا نم كءلع تمطف »2 8 ا اوزوؤكا .> كاقلأ

 روذكب تانوأ كرام تب را رداق كرا_ةقاىلعمامالا نأ

 057 ريوض هبياع ىنال هللاو ةيعدسا هلالااضر دد.رب مأي

 د»#

35 

 رويقم هنن ادبا هودمق # ةهفنب دايحال درك كلم

 ل

 روكشم هئاحصن نم حصنلاو همامأ شغب نم عقب حصنال 5

 روؤطو ةرافك ةلاهالو هادم رف مانال ا ىلع مامالا حصن

 ةّشىف هازغف كالذ همالعاىف اولاتحا ءاززولا نا معو لعق دق 4 درشرلا لاق د اناعلف لع

 اهايا ه>:فيف ةيهاتعلا وبا لاقف تقولا كلذ يف ةلقره حتا جاذنا نم

 باوصال قفوملا كلملا نم «# بارخلاب ةلقره تدانالا

 تاكل اكو للا رو < التل دعب نوره ادع

 حسسلا عطق اع اك رك هب انف رصنلا لحي تانارو

 : 2 ال1 فما اوه ملكاف ترفظنينم وللا ريمأ

 ىلع خانأ تح امبرخيو نوصالاو ندا حتفي ةلقره ىلا 000 لبق ديشرلا لمجو دم لاق
 ىلع لطب اهءان ناكو ابلَعْأكَز 2 انكر 6 0 اح هنعاو نصح 3 يو ةلقره

 ىلع هل لاَ وا يراك عل خباشم نم خيش ثا ينادك امب فرطي قدتحاملو داو

 | ماهو قينالاب اأو مهمغو ةلق ا 1 تيحرلا نأ ةعا ىنثدح لاق هللا دبع نبا

 ا ل ل لا ف جا دك لاك ل[ 5 ك ابلعأ نم لجحر اذان تالا حبق تادارملاو

 | هب ملف الجر نررشع غاب ىتح ديزي لزب مل متنالجر مكنمىل 1| زربملف انايا مك تلاط دق

 بضغف هفارصتا دعب الا هرب معي مف امان هك ناكو 5 باب قاع 32 د دا

 هيغطي و هب وي ٍ.سهنم سانلا عاذتم ءا نا هل ليقف هنوفل 30 ههار موك رن ىلع هناملغو همدخمالو

 اك 1ك ساو هليل ةيقراا لف تلزطت ىلطام لم 09 دع عرف ا
 هناب وعدي لءجو را ديدش موي يف ثلذو ةزراب.ال ًاءلاط جرخو حتف دق بابلاب وه اذا من

 نا دعو ديزم نب نيرو ةعربك داوقلا لج هردتباف هل نم دشرلا لاقف مهم نرعلا تكي

 مهضعب جارخا ىلع مزءف 0 ديزي نب دوادو هللا ديع هي>او مزاح نب ةيز>و كلام نبا

 1 مول نذاف ةروشملا يف 2 تاق مم 0 كاف مهحيحص ععس َىَح ةعوالا تدعضف

 ةاشوادمو توصلا ولعو ةددالاو سأيلاب نور ووشم كداوق نيئمؤملا زيها" مولئاق لاف

 1 ةعيضو تناك جلعلا هلق ناو كلذ ربك مل جا اعلا اذه لتقف م مم.د>او جرخ قمو بورا

 0 1 ةكاتعال حاصل مالا توص | 1 عفن ري ١ ةماع نحو كا ةملثو ةحم ركسعلا ىلع

 ا ندخل لها مغ رفطظ ناف هيلا ه>رذ:ف ال_حر رات اني نا نيئمؤملا 5 أ ز:ناف

5 
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 ط2 ريل اا يي م 2

 هروهش نه صخش م ا حا انا اا ىذا كلب أوج واكل انك توك دقق نتاج

 روفغت كلذ غلب املق ارز 2 نوراحال د داوقو هلع عمسإ ملعج يف مورلا دالب موي كلذ

 مغيو لدقيف مورلا دالب لغوي د.شرلا دوو هروح ا ف رواش ثو تدحر اب ضرالا هيلع تقاض

 ناكف رانلا هيف توغل قرطلا كالت يف هب يعرو مطقف ر ا روفغت ضان اهدحو ب

 هيلا ثعبف سانلا هعبتا مث اهضاغن دبزم نب ديزب نب دع نيطافالا باين سبل نم 9

 لاقف هباحأ نع الضف كر نع ةيز1لا هيلا 3 عوضألا دشأ هل عضخو ايادطلاب روفغت

 ةيهاتعلا . كلذ يف

 اررططسم لك ىقحأ 00 #« اينعم ئيددلاب تددضأ 1 ماهإ

 ايدهمو اديشر 27 يذلا تناذ * ىده نمو داثر نماقشن امسا كل

 ايض سم سانلا يف اًنشسر 7 اطتعسم ناك ىثلا تطذسام اذا

 امرغ تءضو! و 0 5 هامل د ارجو نر دال

 ايوطم ناك ام ناس> الا نم تارعشأ

 ايضقم قاخلا يف هللا ءاضق ناكو

 قدا اويسولا تاتا
 هلم نوروا ىتب نا هللا ىضق

 اضرلا يذ نورول امدلا تال

 يرش نأ ر وفقت نمأو لتلا طق_س اماف ةقرلا ىلا هاطعأام روع ءاطحا ا! 1 عجرف

 دلاخ نب ىحن ير طش ىلو الا هتااح ىلا 6 رو ديشر !| نادو هب صفوة

 نأ ىلع ءا ع رءشال 0 هود و وه ل لذدف روفغل ردغل د.يشرلا ا ع هريبغ د الضف

 ىنكيناك ةدج لها نءا ثد 0 عك مراكف كلذب كك .ثرلا مالعإ يف ًاراعشأ 5

 | نوماملا مايا 2 1 00 ناكو رءثلا قو مالا ىوق 0 ِ ناكو دم أ

«+ 

«*# 

 د

 5-0 دولاب ضرالاه جو حبص اف #* ىدتلاودولاضرالاهحوتدشوو

 ن

 د

 ايمد نورد روفغت حبصاو »+

 اماف ةينطنطسق نود ةشاذتم قرط ىلا راص َىَح 2 ىنعاو نوصحخلا ب ردو يدسإو

 0 ديشرلا ىلع لذدو مثرد ا 2 هيدبو ى نه كد هناق ا هردق

 رود راثلا ةراذ هيلمؤ # روفغت هك اظعا يذلا ضة'

 * ريك هلالا هب كانا حتف « هناف نيدمؤملا ريما سبأ * 

 *  ريشبو دفاو هنع دقنلا © ىلا نإ ةنعراا ترشام دقاف

 روذ#<ىدرلاو مراودلا ردح هدؤ اطاطو هدزدح كاطعا

 ربطت مارضلا لعش اننكحأب * !ماكحو اممقَو نم ةرجأف
 راووعشم 0 كراحو اة »+ الفاق رك اسعلا لوط يف تف رمدو

٠ 

٠ 

 روك ذم اهاكن سوفنلا فشت * ةوزغ ل>عتنا كنيتدرو

 ا

- 

 رورغم لهامل مامالا 0 »* 0 نا ردغت نيح كنا روفغل -

 0 ااا ا ا ا ا ا



0) 
 سطس مسلح يح معجم + حجاب بج يصح تاج يحسم نر يح وج ل عج توج يح 0727 د وت تا ل ال دق ا تن ع صم ع ا

 !!و لاق هتقلطا لاق وه نيأف هل لاقف ال لاقف هتانق له ءربخ نع هلأسف هلتق هنا هل روظي ف
 هلاو اندح ثدحي ال هنا ىل فا>وكنمو هنم هتبارقو هلوسر قو دنا قرع ىلا ديالا لاق

 4 ءانلا جرذ او هب يني َى> هياط يف كفي ضما لاق م ةعاس قرطاف هتبلط يت

 كر ا ا 2 | أو ام هل تلقف ةمال 0012 اذ دف 00

 عجشا لاق م لاو. تناو يرج (ين
 يقل طخ ءان ام اذا © ءاوا هي ركفو> هتيعدت

 ريشملاو رواشملا ىع اذا © ايآرمهدلان وكي اممزحأو
 رودصلايو#ا«تقاضاذا * عاستا مهلل هيف ردصو

 هدجوف لاق هلثم دينا ىلا اولحاف ةديصقلا هذه ىلع محشا ذخا اورظنا لضفلا لاقف

 لارا ىكوكلا مساقلا نإ نيسحلا ( ىنري_>ا ) يلا تاءحف مهرد فلا نيثالث ذخا دق

 دادغب مدق اذا عجشأ ن راك لاق ىف .لا نيس> نع ؟دالخ نبا انمثد> لاق نال نب دمم ينأدح

 عزل هراد يف ءاكلاو حونلاو 30 دق هد_>وف ةرم اهمدقف اهلهأ نم هل قيدص ىلع لزم

 لوش اثناوىكبو كلذل

 حرص ما اهداؤف مقا « حوا نم ىلع ت دله اهحيو

 حيرضلا نجا اذام احيريض د # ادب هيلع اوقيطأ رش

 حور يرذ او ي دتغأ ةمحر © ىعدنو ي>ا- هللا 6

 0 رلاعحشا اب اهب جدع ةديصق نمابف دلو كلا تاربالا مف ىلا ةديصقلا هذهو شا 1 1 1 1 1 101 1010 1 1 1 1 2 20 02 02 2 02 1 2 2ز2ز2زةزة ز>ةز ز>ةز> >1 1 1 1 ز ز 1 ز2 2 ز >2 2ز>ز> >2 ز>2ز>ز ز>ز ز ا ا

 202 ف ضو ءارمفلا: نم 0 ا كلذب هحدم دقو ةلقةره حش هئاعو

 انثد> لاق شفخ>الا نايلس نب ىلع هرب“ ( ىنرب>ا ) كلذ رك ذل ةلدىه حتف رب> تركذف |

 0 | دكلرعإ كل دك تناك مورا نأ ليف ديشرلا ءارغ ربح نم ناك لاق بز ثيم# ظ
 ار لل ىلا تدك تناكو اعر ع كلاما تنل اهني لها نم اهنامز ل_ها يف ىتب نكي مل

 ٌراَخ ابل نبا غاب تح ايادولا هيلع ردنو ليجبتلاو مظمتلب هتفالخ لوا ديشرلاو ىداولاو

 مهدالب ىلعو بهذي نا مورلا كلل٠ ىلع تفا“ ديشرلا دماقو دسقاو ثاعو امود ثكالملا

 هلم لطبق هييعتادق اهبال تلاتحاف هتوطس نم اهفو>و د._ثرلاب اهءلعل بطعت نا

 روفغت اهلا جر هل-حا نم اهوضفباو ةكلمملا ل_ها كلذ ركتتساف الا داعو كلملا

 هسا ىلع يوق املف مورلا منا طي_ضو كالملا سعأي ماقو هودضعو هوناعاف ًابتاك ناكو

 جاع |ترملا كالم دعرلا ىلا موزلا كلم روفتت نم ديشرلا ىلا بك دك اس كفو
 عضوم اه تءضوو كولملا م_ضوم كاخاو كلباو كتيضو تناك 0 006 نأ

 كراصما ىلع مودبلاو كدالب 0 ىلع لماعو مضوملا كلذ ريغب كعضاو يناو ق ةوسلا

 ال نع ولا لعاش انك درو اعاف مالسلاو كيلا ىدأوت 59 رملا 8 ىلا ذو" وأ

 1 باك روفغآ ىلا نينم'وملا ريما نوره هللا دع نم مي-حرلا نمحرلا هللا مسب هيلا



 نب ا ) لق ) هلصوو هتيراحو هاخأ لصوف 0 هندحو ل اضفلا عجشأ اهدغناف لاق

 ا ورم 02 ليقف هع ا
 ع

 َنآ

 يارب م هو>< م لاَثك كلذ 0 يناو 3 31 هد صقلا مفدو هلاصيأ عج 1 0 هف 3

 قدحسا نب ا لاق ةمادق نإ رفعح ( ينربخا 0(

 هلت هما 00 دقو نسح نب هللا دبع نب ىحي هقالطا دي_ثرلا غلب دقو يي نإ

 ماده نأ لاق الا باوألا ن

 هنوجصاه ف تنك اهجو مطلاو

 0 ' دحالا يف 6 ا ولو

 ع رص لحر لهو

 دارا لود ترا كلذ
 تردبإال ينام كانيع ترسصن | واو

 لخفلا يللا

 ددؤ-واءلعواملح رز هرزو

 و
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 0 هناق عدملا لحراف
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 هد دم لذقاايفتائاماذا عداو

 اههانمتاق دل |ضايخ ام اذا

 ي رولا لع ىص# تنضةنس ناو

 ةملم دنع ]ل 2 فل] عكا

 تكا تراحأ ساما اكل

 ترذا: اماذإ اهودحم كركذب

 عرس كنود حدملا ناكال امو

 هةحدم لع سايعلا | ابا كلا

 مح هس نك أ ملام عشحاو *
ََ 

| 5 
 عج وت ىلذ نوارلا كر
 ع صهدلاةهئعوا 5 رع 3 ع

 عتاو ىوهاف وس يرخا كثف #

 عشش 0 اع كلف ةبايص »+

 - ١
 ع نك هقو روم يشأ 0 د

 0 اسانو ©
 ات هم 54 . .

 عدس ىهاوملال ذب يف لذفلا مك ع

 عرتم دواء سايعلا يلا ضو 0 ل

 عرمشمو بيصخ يعرمهدو> ىفذ +2

 عمطي لذفلا لئان يف نمباخالو *

 عزو كلا ويت ّممح اطا#*

 عرس و يضملا لوهىلع ىضعتق ©

 عزفم كيان نود اءاطمال الو ل

 غحشأ كناو 1 ىدح اميطم ع

 8 زهبو اداب كالمالا عز 0 +2 اا و اهف كاودج ىلا تعزف

 0 دمع نب دع ١ كل

 عجشا اه 3 ةلئاسو

 ١> مهح دع 6 كولملا جدع ا للام عجشا

 ل لود هيض 1 نم ادحا حدمأ الفال ار ا ََ ناك نا ولع ءالاب ىخا

 نب دمحخ حدم 1-0“ ناك دقو عجشأ هاخا ومو 9 رنا دا 0 ثر كا

 عم 1 عفن الو , كا تالقف 8
9 1 1 1 
 عمسإام ريح | نع مصا # هلعاو علا ند رق

 ع قال لكلا * ه١. يظحار ا . نء'يطب

 ل رةلعدادولا ذالرعم

3 1 

 عجأ يذلا م 0

 مد ا هب ىنأف 0

 اا للق هسا 0

 نا لات 0 كو

 ْ دها ( لاق ) كلذل دحا حدم نم تعنتم 1 دق عجشأ كف ن

.2 
 أ رعد لَم 2-0

 ا لكسفلا ل



02 
 0 1 ل 0 2 يي يت يي يللا ا لل ل ممل ا لا ا ا ا تت ذة ز

 كر ليج يورد سمأ مالغانيب رف ًاسول ةس ةرلب عجشأو 0

 هلأسو ىحي نب رفعح جدع عجشأ لاق مم لاَقف 50 ةعماب له هلا عجشأ هلك

 :كلاق هيبأ نع

 لاقف هل هعابتبا

 + لل حاقولا تراتشلو
 الد" يد ةرظن يل ضرال

 ثيل نعتاج# نسل اا
 ىلاهو هنع قيخ يم-سوو

 ىحم نبا لام ىلع يلبوعتو

 بطخ لك يف رفع تقنو

 دا ٍ * ا كس
 لواطت ءافلانارعالا للا

 ء عدلا 5 اف
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 نمذاو ينع ع

 4ف 6 عدد ن

 هفرط ءىفلا عب - 1 0 اذا

 ًاضيأ مف لاقو اق

 هولا كل ذ"دتنعا نع كرد

 0 ناو ىنع نياسن ذئيش

 وهو نحت رعش 0 هرعُش رتحاف

 عَن ننحلا ( ينريخأ ) ددزاف كفكت مل ناف اب ه0 كفو مهرد فال آ ةس.خي هل نصف |

 اددَحو 0 0000 مرا لاَشإ -- عجشال ت كل ثر كا دحأ 0 لاق

 ةريفح نوفح قوف 0 اذا

 يتور ك.ئغتو ىدذعشد ي رج اذا

 يرام جراي 0

 ن. ماع ام كلاع # يمر اذا ثانداطا نييفدن ن

 تامجع اذا *# هكيزر دق 5 نيرا 0

 ًاضيألضفلا هيف حدمو اهلا هبسن رمشب اهنعدباحأف ورمي نب دمحأ هيخأ ىلا مير هتكشف لاق

 »* عد قا 0 0 د

 عمطم ش ثدعلا ن نع ينفى لاف »* 0 0-3 قر رارغا

 ا ةليو 504 8 مولا ناكل

 »*# ةئهر ي وس 4و مول ناكالو

 عاطقنا امادولام قاالع 03

 ا 0 4 0 عار »2

 عاطم ي يوم ىذلا 2 عاَو 0

 عاستا همي مالا قضو *

 عازناو و 0 هيلا »ع

 عايض الو :فاح كلد الفاف

 لا ل1 نار ايكو
 ليخبل يوه نع عمدب نذإ

 لويقو هل تره اذا اروبد

 دع ا ا ليت ثيَح مايالا م ل ع

 عنصأت نك اهينكباف ضرالان م *

0200 01 0 «* 

 عبرأ ني مام يهقاف ع ءاكن »*

 عشا ترا يلو نك اف »+

 عاطي بدحلا

 عر كنب ناكرأ

 عقم كيو. كل ةايح ياو

 م اناعش ام ددس

 عيشتو تان داخلا ىمدحم يورف
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 0 لع 33 رعش ا وه هللاقو هل هلسوأ

 رمصق

 تةتلاوةفياخلا ايندلا ىلتحا هيف

 هفوق-نودنزالا فوقس رصق

 3 ضرالا هياع ترمشأ قللاعو

 ةيصو ١ ا لد ندم رك

 اسلامه 0 ثق او.س 00

 092 مع ناان كودع العو

 كما

 مَع اذاو ه-ةعر هس اذاو

 را يحاك لاك
 ىلا هيديصق هيف لاقف ديشرلا ىلا هايا

 550 2 داقرااياغ

 0 هل دق 3 5

 اهوأ

 ري

 هلال دا ا انأ

 نيعا

| 

١ 

 ل مو بايشلا هدعاس وط

 ةفيفح ريغ ءاشحالا ةفيفحو

 اهندارأ اهفاطعا ىلع تيذغ
 اهصان ىل الذاع هيف تفلاخ

0 2 

 ا ال ظرأ و

0 

 اهالكو ينادفرو يناصوا

 اضاف *ةنيلخلا نع ىيكوو

 ليلخ لاح زل نم ىفتكو
١ 

 ال

 ىلضفلا حدف مهرد ل نيريثع هل 0 1

 ينأدح لاق يلا انثدح لاق يف رسلا ن 2 د2 نري

 - يناثالا
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 0 هلاك 0 3 0

 هلوق ا هيلا لدو املف لعفف 0 ارءشلا عم هلاصياو

 مايالا اها هيلع ترين *

 مالسو ةمالس هيف كلءال *
 مال_عا ىدولا مالعال هيف *

 ماهدالا فرخزو عيب رلاجسن #

 ماحرالا امب تحشو ةبارقو *

 مانع فوسلا لد اطاناه #
 ماطا سؤرلا نع نط تراط

 مارحالاو للا نادهاشلاو

 مالظالاو حيصااءوضنادصر

 نب

2 

2-2 

 مالحالا كفويس هيلع تاس *©

 دمرس ىللو رهس ىفتةرغو *

 دقرأا نرتحاف كا يتاو#
 دهسا اللواط داهدلا ئدهأ

 دروب مل ىدلا امم ايصلا درو *

 دعم ند وطايفةيدشلادعب #

 درح>الا نانعلالد> ةلودحم *

 دسحملاو اهرازا نيب برالاو *

 دشرملال وق ت يصعنبح تدش رو«

 دقرفلا ةلودوم ةمه عم *

 دعر ملاوتدعر نال غفل *

 م ير ب
 دباو كرما دوع ىف ىنتاوا *

 دسحلا نوي هب تافق فرش *#

 دهذدمر نأ 5 1 ت2 اذأو *-

 د 2 د ع

 يملسلا دا نا

 ينغأ *

 هلاصيأ هل ركشو عي رلا نب
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 ١ط

 ل 00 د نق لعاب نءز © يلوت انأ تدشنأو

 يلا 5 5 ب 1 5 ه>حوف اه | 0 ي- د صدا َّق تي 3 اذه ٠ ناح. * نأق

 هبق اموب ديثرلا 5 لاق اهانا هنادحت-ا 0 ىراوجلا اهدش هنأ نأ ديرأ ىناف كتديصق

 ارعشلا دقش تودلا نح 10 ناكو فذ ءاا ده نأ لاَدق ةيقلا يق 4عم سا دوسو

 هش ف يناحر ا ةديصل يندشنأ لاو 0 ءانغاا بارطأ ند د هبوص ن هت تزرطبق

 عجشأ ةديصق كا لبن نك مو 1 7 ا 08 نب كيهس هل لاَقف موي ا ةعسبر يف رع كا لاف

 نيتيلا نيذه هدقنأ ا.لف ادعاجسلا ىلا باحا يت> هب لزب يف يف ور* نبا

 نيم ا 0 نب كودعالعو «

 ا نيذه ديشر ا دعنا امل عجشا نا يفغأب لاق يبا ينئدح لاق هيوره٠ نب مساقلا 1

 ان راسو اكتم ناكو: ديكرلا ب 11 يذلاو « دمم مع نبا اي كودع.العو *
 3 نإ نسكملاو 11 2 ريحا ( ينريخا ( كولملا حد اذكه هللاو نكح لاقو

 عجشأ هيلا لخدف ديشرأا دنع تنك لاق هيبأ نع ىلهابلا ل- نب ديعس نب دما انثدح الاق

 هلوق عجشا 0 يرغلا رودنمو

 مالظالاو ح.صلاءوضناددر « روع مع نبا ا كلو ع اللغو

 مداخل تس هلع ا »4 مَع اذاو 4 و هيل اذاؤ

 لعشر امهاثع يأ ال هنأ تداحو رعشلا عامي ع ثلا ا 59 2 .ثرلا كالذ ل اف

 روهد6 دكنتساو ضرالا هدس 0 ةرمهعع برضو د.ثرلا رش امدع ا لال

 ١ هلوق هدشنأف يرقلا

 عجرب سل اايشت رك ذ اذا »2 00

 لوةءو ضرالا هن رم هيه ككل لع اهم رعلا لونا ءاق ةديصق يف هللاو 1

 ملو كليو 9س بت ملف عطقت 1 ع عجشال ت 00 حر املق مولا رئاس سا ف رددلا

 د3 ) ينريخا ( سال ب 5020 3 ثتدسر 5 1 نيتي ءكلاععا تو البف 0 تأ:

 يددع نإ ىدو» ىف خثدح لاق تايزاا كالا دنع نب د# نب نوره انثد> لاق يامل رمصأ نا

 باح ىلع هدرو .مهرد فلا فلأأ نيريشدب ةيشراا لآ نء باغرملا يبي نب رفع .-يرتشا لاق

 لوقيو كاذب 4حدع مالا عجشأ لاَقو

 لزعالا كامدلا ةلزتع ام. # اهاهاو هيدي يدنخامسا در

 لخعا مو مهدعويرهدلاو د مك الهو اماهذي اونقيا دق

 لكاكلادح نيو نار ا نيب نإ مه ىه د نو ا مط اهكتفاف

 لغم « بط لكل مر كلايحر# اهك اكفل هريغ 3 لاك
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 ايزاغدش رات و 4 رلا ىلا ةرمعالان 5 ع فا د ىلا 1 عجشأ يف دج لاق ةليدح نال

 0 تأ 0-5 ينالاو

 انسعأو منان انأو دما ني رضحاف ءار هل نم ءانه» ناك ن م هبابب اص |

 ترو 2 6 نانسالا ىلع 2 ع 7 5 دحا و كك مدقو انا داو 0 ةعما مد يف روكلاب

 يعمر 00 راو تمدقف 0 نأ ةالصاا تدك - قى ىلإ غلب | 8 الاخ عمرا اتم موقلا ,

 يلديصق لوا ن 5 10 تا قد أ يل لاقذ ناطامم هيدي نيب ةد_ءالا باذكأو

 0 صقيف حدملا م هَ هيدشت او 2 ا كدا أ يف وشو ةالصلا بحق تيشحلاب

 ويصإ 200 اغلا ي ىَدل ماياو *# ترت اطوهو ضيتاا 0

 عدملا يف ىلوق تأدتباف

 26 هقؤرعمو سس ةفاراكم * هدود> لاملا قرغتس ىللع لا

 بذذعلااه رمش هرمصتلا هايم نم هل د#نإ اضرلان وره لازامو

 بحرلالزتملاو يح رلا كائهفانب * هبا ليسارألا سيعلا غابت 8

 باق هل يرتب نط كريغب * نك مون ونظلا كيف تعجدقل

 كر مهفارتفا دعا جم ع »+ مماك يف - ءاوهالايوذ تعم

 برد هةر مهب 0 » ةيرد اتم ءادعالا ىلع تيد

 2 مى 00 5 »*# ةحدع 1 َّك ِ تدهد
0 0 0 

 0 3 كيلع عدملا عطقنيف ةالصلا كفو ترف نأ 2 ىل لاقو دش رلا كَخحضف

 ةرمعل ءارعشلا ند 1 يل ف هأنب 05 هن دشنا 8 بلع تلا دعنا نأب ير ديشتأا ١

 نب 2 0 0 3 رم 8 بتي.ح ) 5 عةعذل ل سأو 0 فالآ

 00 ةقرا 4 رمصق ِّق 1 ىلع 0 نسور ا 3 0 ان تاخد لاق

 دمموبا هدشناف هيلا اناصو يت- ءامدلا لات انلمط ةعاسلا كلت يف موق قانعأ برضادق
 ه رعش ةدو> ن 0 ردلا لثم هياع رخو : مورلا دالرب هءقوو روذغل اه ر 5 هإ ةدييصق يهبتلا

 هلوق عجشأ ءدفلاو :

 مايالا اطاح هيلع تقلا *» مالا سو 0 3 لع رصف

 مالعأ يدطا مالعال هف *دفوةس نود نزاافو ةست رتصق

 مالظالاوح.دكلاءوضنادصر * 3 2 00 كودع العو

 مالحالا كافو.س هءاع تاس * افغ 0 هتعر هيلا اذاف
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 لاَ موععف هاحمف 0 همر هناف ريك ينل 5 ةدارعع ناك ام انل 9 - نأ هللا

 »* اياس اواعف املا الأ ** طواموق 4 هيه ند هد اع

 اكله آلا طق موق ضارعال ضرعت اهو“ ردام نبا لاق ال لاق اغا .كدنع ناك نم ىردنا

 قو اثيش د م بلطت الو ا هيلع لمت الو هيحاف * د نع كلا ١ كءاح اذاف مهكلتهو

 هطعب 7-5 يد نع كال ةلاب اذا د ةريخ 2 ناكو لاق لي لاق يلام ىف هتهح نم تدر أم

 ةريخ انأ دصق ا انماعف لبقأ دقو دام نانا دع نم ان ر عش ف 7 هيلع لعل ايش

 حببقو ارعش تاق دق ةريخ أ ا لاق ّ 0 و انياع 3 و 7 اي>:سأ انمح كَ املف ءآسساف

 رن انوه 3 * يأف رافآلا 4 يشف اناسنا هيف 5 يفا و هيفام ىردب الف هنع لكس نأ يلثع ا

 لاقف لص الف وخر ل قر يذلا بايولا نددت وه لاقو برطضاو ةريخ يبأ هحو

 ترارناف خيشلا اذه تينع كنا انملع دق انلقو هيلا ان تف كدحضي وهو بثوو 10 تروح

 ال هللاو ةماركو م 5 هو دقو هريغ تدتءام هللاو لاق انخيش هناف لمفاف انل همم نا

 5 7 ان دق ناك ناو ادب ري الا 2 الآ هف تلقام ل يد عما ا

 وم

 تن وص

 امسضعو مايا ذل اع ىضش .# اهيوطتوادايعا شنت تازال

 1 مرارا هاج روما لدوهو لوألا _ 0 00 ارق

 مد هرابخأو عجشأ بسن زج

 دلو ن* ديلولا ابا ينكي يماسلا 80 عجشأ ناك لاق يماسلا لفذفلا نا لع ىنادح لاق

 اهرإب ىلا امعم صخ شف ةماعلا لها ند 5 اسما هوبا جوز ئملكلا دورطم نب دارمحا

 كارم بااقآ ةرصبلا 1 هن تي هونأ كانك 5 ةماعلا اشنو عجشا كانو هإ] تدلوف

 مقدي هفرعإ ال ند ناكف ةرصصنلات اشنو عجشا فرو اهم 5 لاك كانو هل ناكو ةِبأ

 هيما ا هوليقتف مل يف ىلع كرف 5 د.شرلاو ةقرلا 50 عجشأ جرذ مث رعش ثدب رك

 ديشرلا نا هلصوو هب بك اف هودم هافصاو ةضلح رفعح يلا عطشاو ةكماربلا عدمو

 0 هنبخا » هدنع مدقتو ةمايا ايا ىف هلاح تاسحو يرأف ايا هب بحتاف هحدمو

 ظ

[ 

 ع
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 لاقف ديشرلا ىلع لخد مث هكحاضيو هحزامي لءدذ ةكمب رذانم نبا ةيهاتملا وبأ ىتا لاق رمآلا

 نيب ام ةنسيفلوقا طاو ةنس يف ةديصق لوي ة ةرصبلا ىعاش رذانم نأ اذه نيئمؤملا 1 ا

 ام لاف اعدو مف لذ دف .ءدنع هعضإ َ ردقو هيلا هلخ داف ىلا : ديشرلا لاقف دئاصق

 كنأ معز لاق نينمؤملا رمأان كاذامو رذاتم نبا لاقف ة.عادلا و اهكلخ هكح ىذا ارو
 تدك ول نييمؤملا ريما ا( لاقف: دنملا ف ةديصق اذكو انك كوش ظنا د 2 0
 لوق. مك لوقا

 هعانلا ةعالا توما © هعالا عا الا

 لوقايذلا كلو ارك هك

 دودوملاب كاك ااه انكر ده 2 كح مول ديما ديع نا

 دو>و ف افع نم شعنلا ىلعام# هولءاح الو هك ي ردام

 ةديصقلا هذه نوكم نأ يغبذي ناكام ديشرلا لاقذ هدغناف اهندشناف اماه ديشرلا هل لاقف

 مخرد فال ةرشعز هلل يمأو ةقوسايف هلق كنل الان تيع اهلام دبع ىلو وأ ةقيلح يفالا
 لاق هيوروم نبا انثدخ لاق ىلع نب ن-حلا 0 ١ ا و امغ توع ةيهاتحلا 9 داكف

 نس ١ لاقذ صعاشلا ودائم نء دم نع نيم نب ىحم ت 1 لاق دبي :آلا نب 0 |

 هرعش بت - اعاتلقف ةعالخلاو نو 2 هكا ةرصلا نم ىفن 0 لحر نوماه الو ُهَقدب

 0 ) هل 5 ا ل اف ثردحلا امآو اذه لاقفيدحأ نب لياطلا نع تاناكحو

 جحلايف رذانم نبا تيار لاق ىلذوذلا دم نب ىلع ىنثد> لاق هيورهه نبا ينثدح لاق نسحلا

 ءام يرش فقاو وهو ةرد ةيري 1 هدوقت هريصل فك دقاوهو ا نيعسستو ناك هش

 ا انآلا كلتتوف فلفو اضأ ةركلا ىلا رد الف ندلا را خنضو د

 سنوب ةقلح يف رذانم نباانرك اذن لاق طقرالا دالخ انثد> لاق قارولا نيس نب يدع

 مدام يف ىلا ةفيقسلا يف ترد اهاف ة ةقديزلا ىلا هودسن يي ةقاحلا ل 0 أ هيف خدقف

 لإ تمحو يلصإ مئاق رذانم نبا اذاف توندف ةل.ةلا طئاح نم ةبيرق ةءارق قوس ددحسملا

 لجو نع هللاالا ءارإال ثيح ىلصإ , متاق اذ وه اهو مقام لجرلا يف مناق اهاهال تاقف ةقلخلا

 دما انثدح لاق قربلا مساقلا نب دما انثدح لاق يودللا ينالديصلا رفم> نب دمحم ير

 لاق يضلا كهل دع نإ هللا دنع نع راغلا ىلذولا ىحي نك دجا ينأدح لاق بوقعي 0
 لل 5

 - كااط دو الا ِق رذائم ن و لم لبقأ ذا يضلا 02 ى 6 ريه ةقلح ف ًاسولج امون ا

 ةريذ ىنا لا ساحف مأق 65 ا مهم كنار مو ىدحو لع ملف ى كاملا يأ تنب ةنا هانا

 هلل انا لاف ردانم نإ 50- تاقؤ اذه ند ه ريمه 0 لاَ ايضغم ماقو ة هفيفخ ةيطاخم هيطاشن

 تنكو *ىش نع ينلأس لاق رذانم نبا كل لاق اذام هل لاق) ةريخ ينأ ىلا ماقف انب اوُموق
 كاندش ف 2-00 ع هللا لعد امو تل اعل انط. ا رئاشعلا نا 0 هآ ت تأاقف 4:ع الوغشم
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 لاق ىمع 0 نوند#ملا هنع هلّقنو دئسملا ثيدحلا رذاثم نبا ىور دقو .رذانم

 ا لكا ىلأ عرادلا ةددسم ني دع نع د-أ نإ ليلا. انثدح لاق ىناركلا انثدح
 اهو نع رغالا نع 4 هلا نارفس ينثد> لاق ىعاشلا رذاثنم نب دم ينثدح لاق

 0 قافنلا نم روصتقم ميما رودكم 3 لاكش 5 دارا واق نك للنوم نر
 نيللا لاق .اذملا امو هل تاقف كتريخا مك وه لاقف ءاذلا نولوت, سانلا نا .تلقف

 ظ 0000 ل نإ ندطل ( قيخأ) يدام ل دعو ىذام عرم هيمو دانقلا نع يف
 يخابلا ىحي نب دماح ينئد> لاق ديالا نب هللا دبع نب ميهارإا ينادحو لاق هيوروم نبا

 ا يعشلا نع دلاحجم ن ل دبع نب ى ينادح لاق نعاتشلا 0 نب دمحم ينثدح لاق

 1 ىلتقلا ىلا ردب موب سو هياع هللا ىلص هللا لوسر رظن ا لاق هللا دبع نع قورسم نع

 0 لوت ينمي لثامالات ذ> | دق انفايسا نا ملحا يح بلاط !نأ نأول 2 لاق نوعرست» مهو
 بلاط ينأ

 لئامإلاب افاسأ نسدتلثل ه6 .يراام دج نأ هللا تيبو تدك :
 الآف ردابم نإ انيدح لاق ٍيخلا 22 نب قحشأ ين :هدح كاف كفا نإ دع 03

 هءلع ىلع لاق لاق مزاح ينأ نب نسق نع دلاخ يبأ تن لعمعا نع ةنيع نن ناس د

 عماج ىلا َهَق ب رذانم نبا لاق ا درا لا آلا ءامقلا نم يف ماقام مالذتنلا

 ئزملا لع نا نسحلا انثدح لاق يفري_صلا نارمت نب دحم ( ىنريذا ) نجح ىلع
 ادهعهعه ضال

 ةثيع نب انالفشو دام نادم نءا ورم نب دم نع دحاولا دبع نب سانعلا نع فكن

 تسلا لاق يسع ىلا ناطيشلا ءاح لاق ةربره ينأ نع سواط َنَع راثإد نإوور ا نع

 لوا لاف اهنم كلا قلأف ةقهاشلا .دسه ىلع فوأف لاق ىلب لاق قداس كنأ معز
 اذآ ولا نيسملا نب. يسع ( ينرب>ا ) ءاشآ امب لمذأ يناذ كك الج ىلبتال مدا نياذقلا لَم مل
 ةرصبلا ددسم يفه>حولا ند مال ىلا ذاتها لا د رظن لاق هبا 0ع قحسا نر طاع نع

 تاسنالا هذيلا كك

 اا  00

 دلال حاشا دي هذ شم يفد ان آلا 0. و

 ا دقرو نع داج هلاقو »* 1 91 ةيعش ىور دك

. 0 

 | دوسأ روش نعم الخ دو © يذ ل ملا تءاح ةيصو

 ظ دهزأ مل كيف ىناف ليقف » مهلصوىف بغارلا اولبق, نأ
 ظ را مل كيح نا يلق

 | كتاف الو 15 ًاسعاش تلاه روظ يف بتكو ةمورلا ياقتو كده يفلا اهارق املف

 ا امدح لاق يفريصلا اا 8 3 د ا ند كبر هللاب 00 1 دل

 ا أ كراملا نإ ىلع انئثدح لاق يدا هللا ب.ع نب 32 افتح لاق ىزنملا ليلع نب ندا

 اق * - ةارج "نمل كف ل

+ 
 لب



 ( "ال

 رذانمنب دم لاذ اهب ةرامالاناماس نب يسعو ةرمصبلابءاضقلا قرلط نب دلاخ ىلو لاق ةشأاع

 هلوش اه وح
 ريصمأ ىتتعو ىاقلا كا ده ىراداب لع ل دكا
 ع

 نأ ىلع الاناضه نأ ياقةحاح هلا دمجا هيساو.ىقل وريشو ىدارإإ و فاد
 رود نوندتم اذ_ه كونو د ةعاج هكون ىسع

 هح>دع

 هيسرافلابثوبالا يمسو © هيبرسلاب ىنلا ىمساي
 تانغ  اتر 1 * فقس تنافي ع نأ

 ا نبا هيوريشل لبق اذا كالذ دعب ناكف ةرصبلان رعثلا عاشو ه.متشب لجو هيوربسُت بضغف |

 | مساقلا نب نوط قرد ) كد كح نم مشي ضار كنع 53 ناءاضغ كيلع رذائم

 تن نايفستععس لو يره ردا ةفادق نإ د2 كدعش كاك اكل ينأ نبا انثدح لاق ىكوكلا

 هنري رذاتم نبا لاق تام اءاف ينايلرذ تمدق يف كرا دام نب دمك 0 ةثيع أ

 اناكرأ مالسالا ن زم دد_ه * ينحلا ردو_غ ىذلا نأ

 انافك | 00

 0 0 * كلاه نم هللا كندعببال

 9 ملعا و « هثمن ىلع نايفس او>ار

 ةيواءم نب ناورم نب هللا ديع انثدح لاق دعس 0 هللا دنع انثدح لاق ىمح 0

 ١ ال تلقف ةازحلا ينم ىرتشي نه لوقت ا نرعأ تحس لا نا ا ىرارفلا

 تلأسف ناورم نب هللا د_ع لاق تالفالاو.ةيفاخلاو ةشطلل ءانلا اهيرتشت تلاق ةازكلا امو

 ةيفاخلاو ماك زاكح مهسؤر ىف نايبصلا بيصي عجو ةشطلا لاقف كلذ ريسفت نع رذانم نبا ْ
 ١ بقع رذانم نا قب كنار دلولا هلق تالقالاو قطعا يذأ ىلا ةبونملا للعلا نم ىنحام ١

 روزت تالقمرقصاا مأو # ايان اعدك ل
 ن2 تع لا متاح وبأ ىنادح لاق ديرد نب فا> نب دع( ثوحأ» جل ملا ةلماق يأ

 لاق انهبر :ىلا ةمطقملا :يَعَو نحاو لّدلاو روسلاو لوتبلا ءاردعلا لو ذاق ١

 لاما: وأ الرانإ كلود تكا ناك قرضحب ىفرب#لا ةربره 0 نبا ينعي هلاسو
 ©( يريخا ) ةلثسملا هذه نم 2 لا يلا تفنلا مث الاما هب ًاعزممسم هل لاقف

 انثدح لاق يهبرلا لضفلا نب سابعلا ىتثدح لاق هيورهم نبا ينادح لاق ىلع نإ نسحلا

 شل .لاق هيهست برعلا تناكام ردنلا نم يناثأا مولا نع ةدب عع انأ تااسا لاق ىّرودلا

 اذه طقس أ لاقو بدق كاذب هلري_ذ فك وذانم نبا تيقلف مع كلذ نم يدنع

 . رحللا موي ا غو ءارلا ىلع اهلك تايلاوتم مان سفرا يي ةد هع ل 00

 نبا رك د أ يف 0 ا مول عببارلاو رفنلا موب ثلاثااو رقلا موي
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 هللاو الو ل عرج امو ىلءو يش يف الاح سانلا اوااناو تفرسهناو تدحرخا

 ىلع ززعا لاق مث ىلع فتو دق باثب اذاف مهديعل ىلابع توق ذئمون مقيام قسم

 يه اذاف مارد امهظفمدع يف اع , اس لاقو را عثدو كيباع ىرج اع انريكك اي هللاو

 رم تبحسف ماعلا اذه ىف ايش كيطعي ادخأ تكرت الو :كنم رخال ّللاو لاق مث ههجو

 هللأ يناع> تنأ نم:هل تلقف رانيد ةناماث يه اذاق هريخ يف ىلوصلا لاق رايد هلام

 0 تاقو اما.ةف ينرذعاو ريئادلا هذهب نءتساف ساو 5 كوخأ انأ لاق كءادف

 اكان لاق ةيوروم/ نبا امدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنربخأ ) كءاز> - نانحأو ى >أاي هللا

 ىنأك ةنيبع نب نايفس لاق لاق ينالغاا ةيواعم لاب ايد لاق“ يب را نس نب ىحي

 انلاقسر ةمشلا كر رداتم نا ناك دقو هل هتءاكف ي“ نب رفعج هل م يا ف رذدانم نا

 ةءارقلا ىلع هيطعا نا بحاناو افلأ ني .طعأ رعشلا جادو 3 8 ْنا

 رعشلا يلع ذذلا ال يناف ةءارقلا ىلع ىلذ> ىل لاقف هل كلذ ترك ذف فالا ةريثع هتيطعأ |
 يردبال ةديصق تءاح ي وتلا لاق لاق ي ءانرلا نع ينا ركلا نَع يع ( ينربخأ ) هتكرت دقو

 رذانم نبالاقف اهلاق نء

 انسرلا رمت ادع تاسرأ * مكيف يروم ءاهذلا هذه
 ىللاقرذانمنبا ىللاق لوي ةفياخ نب فا تء.سو لاق يئايرلا ينثدحو يناركلا ( لاق )

 تاقئانذب ةفلالا هيف فدتا 0 لآ ىح نب رفح ا

 نيبلقلا براقتك الو ا ةكنو بي رقلا ,محرلا عامان 0

 نيس ىرت سه اه اذاذ «ىوطااذيندبو' 0

 نءاناف القت مل-و هي «نلعمللا يلد هللا لوتسر مالك نإ ا اذه ) باتكلا اذه فاؤ٠ لاق )

 لو هياع هللا ىل< ىف :ا| نأ سايع نبا نع سواط نع ةرمدد» نب 8 | نع ىور ةئيع

 نب مئاه ع )تولت براقت لل_؛.رث لو رفكت منا ناو عطقت محرلا نإ لاق

 قاف دنع انك لاق: يوك ذاشلا ناماس انا لاق نوعي« نب سايع 0 امدح لاف د

 لاقذ لاق مالاسد لاق امال ولو هلوق يف دهام نع حا م يلأ نا 2 تاغ هَدَع 0

 قاركلا اندح لاق ى# ( يفريخأ ) ريسفتا نع ع أ ليزنلا يد ىلا 2

 انل لاقفرذانم نبادنع نمو يريغلا ةيحوبأ ان يعلو هيد يف نع يسملا نع منح 0
 ةيحوبأهل لاق غرف اماف رذا:هنا هدشن و 0 هنأ هل لاذ ره معاش * |ذوااقك مد ا مالت

 هلوق | ره هح انأأي تن 1 اند هنأ ه] .اولاقف 9 كا لقأ 1

 ايلايالا انا امن البلا نسا « ايناغاا بينا لغاَ .ىحالا

 ايضاقتلا ليال 'ينذ ءاضاقت « ةلراومويب مالا ردم
 تاعإ "يش يرءش 37 هل كاةذ نحت 'ايث كرش يف ئراام ردا نا هل لو عرذ اءاف

 نبا نع يناركلأل يندح لاق ىمع ( ينرب>أ ) اقرتذا مث ايئاوتي نأ اداكذ مابا كام ءاالا
 0013 | طي يي يي بيبييبببببببِِِِيِِيِبِبيبِبِبيبِِبيبِبِبإ ب ب ب ب ببي! سس ||| | | | | بط ييس-الااللا
 1_0 ش2 2 2 ا 22222 2 222222222222551: بج تيب بيا
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 لاَقذ ةشئاع 50 ددع انك لاق ىذا 0 قحسدا نع 00 0 ّك ا ) نر 2

 ةئسحتسأا تدب ىلعوتأ اماكف اهدعني ل-خ ديحلا دنع ر ذاته ننأ ةنوم دشنأ هنا نمحرلا دعا

 تيلا اذه ىلع ىتأ َق

 رق > ندي يهز لالا عوجستك "اع اها نقال

 تدللا اذه ىلع تأ اءاف نش +4 | مالك ن . هناك نيل ماكان اذه ةثئاع نبا لاقف

 يدوعرض#و يضرأ احم كب * ءامم تاكو ةءصع يل َت :

 تا 0 اهس اذهلاقف

 دودوملاب ناك ام انكر ده #* ىلوت مول د( دع نإ

 دو>و فافعن «ش.تلاىلعام# هول.اح الو هشعت ىردام

 ديصحو ماق ناب نش رق _هدلا اندصحم عرزلاك انارأو

 لوب هنا هلوق ىلا ىرت الا نيءاسملا مالك نم اذه سيلف هللا اندص# هل.>| ةشئاع نبالاقف

 دودرألاب هلالا مكح سيل © يضيق ءاثيام هللا مكحم

 (تخدو ) دانسالاب هزوا ملو ىمو» 0 ينثدح لاق ىلودلا ى نبد# ( ينريخا

 أ مهاربا نب هللا دعو حادقلا نبا ىنتدح بساملا ميم ينأ نب كك 0
 ْ هعم جيحو ةكءاربلاب هعاقرا دعب دي_ثرلا جح لاق رذانم نبا انثدح لاق يحطلا ةءادق نبا

 | هيف تقونمو 'هقيمح تريح ًالوق هن ت ايف اماع افيضم ناكو عيبررلا نب لخفلا

 عيبرلا نب 1 ىرديف ينباطلو ينع اح وه اذاو يور مول يقف 4 دل كلحكشك

 رشا ناك دقو م 2 لا *سعاش_ [ذد8 نيم ؤلا 2 لاذ ع نأ لق

 نيئمؤملا 0 هرم ىلضفلا لاَقف ىيحو 3 < تدل ل ههحو يف ىل رهظ

 دعوت تمأف دشن | ىل لاقفاه كمرب كا نع كالمالا ودب نانا -8 ىف هلوأ كدعني نأ
 هتدشنأف يندر 5 1

 0 ى ع ىدد »# رشنأ 0 اذا

 جدلا ا ولو دادغب مج

 نم دوملالا 00 - ف

 ردمو هإ عار ند ك.سحو 0 هباعص تاذ مالا ىو ى مآ راذا

 ا ةنالث اود>ام 3 1

 رح وعل الا فاح رار ف

 2 تحي ءام قئارغ « مهنكو هل الالجا سائلا ىرت
 مهقحلي مك يفو ممحدم مايأ نينمؤملا د كءايإ وأ أوناك تب ا نأ كلذ تعا مَ

 مهحدم نه يئارظل نواح ةاننإلو اعدتبم كلذيف نك أ مو ك 207 لاحم كطخس

 ههحو ماعلا مالغاي لاقف و اع دس مهدفر ينانغأو مهلضف يف :اظأ دق امو5 اوناكو

 ىلع هو.حسا لاق مث سال لع نيبو ينيب ناك ام رظأو تردد قَ هللاو تماطاف

 11 002777 2192 0 0 ا م وس ل سم م يس سس ع ال م سس م 6 مول ربل ع سس ماع تاي ص يسم لا سا ع سس صصص خر هل

 (ريثع خياتنلا  ينانالا



 تايذاب لئاقملا نع تففك

 الاكرا تضم د ابل را ولو

 لوةماح تز زهاذاتنكو

 يئاسا نم قاطي ىهدلا لعل

 لوق ءافوب ميدد ىضتاف
 ىلوق نا اعيح اوءلع دقو

 موق سير تون اذاتنكو
 ترانا ردح نعم ظح

 4 نإاي كدوب ةلئامأ

 تور هاو كانو

 اءيج انتا رسس تفشك واو

 يبيح حصن لمت تنأو مالع
 0 ىدعو

 يفاوةلاب كليجدلا يفايحإو
 ىاناوينادعا كم برق

 يناكم يف كفن تباع ولو

 يع ناي هوكشلا نكلو
 مهم تقر 0 ينفصل | ناف

«* 

* 

* 

«#2 

«2 

«2 

* 

 انت

«2 

«* 

2« 

 د

 انت

* 

*« 

*« 

 د

«# 

 نوئدم ه ديد تاهدق و

 نؤشلاوةخالايف ءلادو

 نيتولا قاع يح تدع

 يرعب نم طسو اوبرا
 نوبدلاب قدصا مولشاو

 ينجي هوعدأ نيح بيرق
 نييحلاو ةباؤذلا ىلع .ءسو

 نويءلاو باو ألا ىلع حولي
 نيف نغض وود تالاخر

 نوفخ قمت تلو نأ
 نيله ئرلا وتتمتع

 ناملا تينا كم ىدحأو
 0 رب كنا
 نوتملا ىلع ندرودص مقأ

 ينيايال نم يداحم ساحيو

 .نيعلإب هكلفشتع تلرلاهأ

 دل لأ عللو كدزت
 نوط. دا جا ذم انا كلا جلب

 أ لَكفلا ن يلع ن2 لاك 3 ا الاق لعن نسحلاو 00 هن دع ) 1 (

 ديز ندم! هب هلصو ثددح وهو رو دا نب رفع لصتا هنا عمجشأ هبم هب ام لوالي ب !|

 هلوقر روض“ : 0 رفعح ف عجشأ 1 فوع هنسأو قلحلا

 فام دع نب مشاه ىنباي * انم كنتتاوعلا ةمر ا

 فارشالا,بفارشالانطاذ-ت * ادالو ثالث ماندلو دق

 فام ريغ فارطالا فاحمإ © ماس 1 سرا نا
 ةفاتك؟الا عمجا سعف عجار *« ذل ريغ ىرف مهفايس الو

 فاء الا ةرح نوةلو 0 2# وشلاةورذ نمهن ومعطل ريشعم

 فاعذلا عرقت هنوةسسإو # هيعدنسأ يف رابألا نوب رضي

 أ ةافو كعل ةدمز هتاصو نأ ال ا 0 لزب ملو ةرصلا غابو هرعسش عاشف

 نم الملا ةقبظلاب هقلأو زنا و> خاف ديشرلا نوره اهحوزب

 ىنادح ' لاق ماشه نب دمح | َّ ةيش ينثدح لاق نايزرلا نب د 5 ينثدح لآ ْ

 و (قرخبلا) 3 رعشلا

 ا



 11100000)0زن 0-0000

 اة صنع

 (عور
 رب بوب تت

 هنن يف لاخلا مت < 21002 5 ْ
 هقهنع ن. 2 * مة مهر ءرملا كف

 هقاخ نمو تع ةرود »* هدلاو هدو ند 1

 ٍدق لاق ىل يه لاقف يك نا ةلاسو اه دحسات اهانأ هدقتاو دي مارا املا اع داق ل
 ضخ نيثالكب هل 0 ىو كل ناك امو ككل اع هو يفت يفام كتاصان نا" ص ينثر رس

 اند لاق 020 محأ ) هسفنل اهقان 0 مثرد اا جا من عجشأ ىلا عن ةلق رانيد

 دلاخ نب ى دعو لاق يعازألا كالام نب هللا دع نب د# انثدح لاق دعس يأ نإ هللا دع

 هل وقهل لاذ هنعو ا ادعو ا || عجشأ

 ناكل ردا وتو ع لالا رس هل كحار

 5 هيدحاص فورا د لاو 000 ا

 0 ةارأام لحمي 0

 نا وهلا عن مه .ءارزلا ن* هل * 1 فلا 00 0

 1 1 واهف ورص تدار د ى-ه ميال غار اذامو

 لاقف هتحاح ىضقف 3 ملك منهل 1١ دعت الق دده اذه عجشأي كليو هللاقفار ةع> هلوق غلف

 نال عاترأال 0-5 نإ دلاخ نبى <يرهدلا فورد يفافك

 نالكفوا 0 بالل_ط #2 هل ل هللا امك تاكا

 و ينا كرو ير طاب هس تاقأ ان م لسعر

 ىحي نب رفمج ىلولاق حاطنلا 0 ىلا يفريضلا ناريع ن دمحم ( قرح
 هيلا عجراملف ممع رفعج هقرمصو و هن٠ اودلظتو ةريثك عئافر لع هيلاعف رف المع عجش ثا

 لوش اثنا مث هيدي نيد لثم هل ند

 نينا لوط لع. قالو * يرد ىلع دامك ةددقلا

 ا اذا ا ىردت اهو

 ينز> لوطا مانا الو ماس

 نونا أ تغك ناجحالا نا
 نيزألانهرورمءلاوذا ناو

 نيطقلا» تايداغ ىل--اور *« ىدعسنيطقدنعكتعار دقل

 اونا موي ينيع عومد ناك

 ىنرايكب اد> اوزاح 3

 ودار انا

 نيهعم درطم خسانابع 0 0 00

 نونود 1 قف ربك

 ينود نوومي ىذلاب اولاقف
 قويشحتل ين-تيدأ ولو

 قويع مسمع تديغو ىلع

 ا ل الا 1 0 نفذ زاعا ئذ ل 3
0 
 ع



- 
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 هدشن أف عجشأ هيلع لخد ةطرشلاك هن نب نامع نب معاربا ىلو امل لاق يعزوملا انئدح لاق
 هيف هلوق

 مدقي ملاهسبنأ دهغو تمدق : © مرالار يطل ثم لزاثملا نا

 از تح محيتسأ لك تام لا“ © |[ در نات ابن تكس

 1١ ةراظنب كيلا ترك *«اهدوعكئبعتثتسا اذا” نمو

 مالاكفراطغنيب سأكلاب ه ءزا2ايف ليلا تعط دقاو

 مت يدئطأا نم. بضذق #* مهئاك معنلا ىلع نوليا

 مثرارغا نع رسحي داك دق « هئادر ل غفب لمتشم لبللاو

 ملكت 06 80 را ايجار ةعاطم كيم ىل
 مطحم سأببا امن او>اوءطح © مهودعةانق اوزءغاذأ موق

 مسملانم ءأ'هفو قاعتلاىودل * عقاو فو> مهاربا فيس يف

 مل-ةلاةحبمو عيضملا لام # عجاوهن ويعااوالك,تيبيو

 مونلامونقوذي سيل ناظقي * هرام ءوضب هلصاوب ليا

 مطخي مل يذلاهلماقتسا يح * قا لكف:أ,ماططادش ٠
 مرا نذلضفب ءيريلاىثغت# ةدش الا ناظاس ١ حاصيال

 ماعت مل ناو ههركت 'يشلاب هامميدح سوفنلاكتباهه تعنم

 مهب م يذلا 0 *اكاسم ةسامسلا ل سيف تجبمو

 اك مدح لاق ينالغلا انثدح "لاق ىلودلا ب 2 32 ا ) هيلع علخو هلمحو هلصوق

 ةردفلا نيثالثهح دمدقو ةصفح يأ نب ا صم ى#ي نب رفعج ىطععأ لاق قباس نب يدهم

 ناكو مهرد ا مهعم ل و عجشأ يطعأو افلا نرخ سلا أ ىطعأو

 0 عجشأ هيلا يتكف هب هلاصتا لوأيف كلذ

 ةلاعر تلد يتلا نب د 1 ناوى تيطعأ

 1 ينتطعأ تاما ركشلاالأو

 هئادحلايوس تمماالو# ضيرقلالوح ىتاخام :
 ينادح لاق يرابثالا مثلا نب طاص نب ىلع ( ينئدح ) رت هكر دن كلا نر سماق
 ع نب سارلاىلا عجشأ عاطقنا ناك الاق ا لاو مره نب ديعس ينثدح لاق نافه ونأ

 نكح هةهع> ا[ ركح دق ءارمشلا نا معاي امو اسأل افبشرلا اقف سابعلا نب 82 ىلع نإا

 بحا اناو ًاثش نومأملا ّق ممم 1 >| لش مو رفعد مأ بتاحساو يدل 5 عدم يف

 لوقي نا هرماو عجشال كلذ سا_ىىلا 0 هيف لوش 00 نطف عاش ىلع عقا ل

 لاو هيف

 همه سا موا

 "تلا

 هقفا يف قأا نائم * 52 َْك ومأملا ةعس
 ثلا حج اة
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 6 يصحسسسسسسسسسسللل 2277 سس سس سل ل يي ل يي سس ساس

 عجرتسمو كاب رثكيو * ىوطالهأق رفتب ادغ

 هلوق ىلا يبتأ ىت

 ع هال 0 عيطاقم # اهراطقأ نيب ةباودو »2

 عرسا اهريس ىف يرلا نم « ةناحير قوف ا_مزواخم
 عزم هود ىف ىلو » ةضر تعر هد ىلإ

 0 هريدغ 0 الو »ص عمطم "نحال هنود اذ

 0 أك نون صا 0 » رذفم> يده كولملا ديرب

 »+ وأ هقورعم نكلو »# ينل ف موعسوأب سلو

 مظفالا ثدحلا ا طان اذا * هباوناب كولملا دولت 0#

 مميحم وهبت هتمار ىد د هريد دنا ََحَم هنود د

 عتصأ انغلا 0 3 * يتورت يار ذا لاق غو

 0 هلا ا # دقث 0 كل

 5 5 خالا كلل طا ع هطاخ ل هرعش نع 1 6ك 5 ى ثب رفعح هياع لبقأف

 كلل ٍناسار> نك دمج كر رمق ريبدتلا كلذ يف ديشرال ادب م لاق را كيد فلأب هل نمأ

 عجشأ هيلع لخدف رفعج كلذل موف يمنو صم أو دقملا هل دقعو ىتكلاو دهعلاءاطعأ نأ

 لوقي ل

 ىجئرملا رفعج نم اهاطخأ * امي يزعت ناسار تحف
 اجءابالا قرشملا هياع ىلو #3 ا 0 ديش كلا ناك

 م ممم هيلا د نو هنأ تاز هانا ++

 احرف دق ريصقت ةدله ف » 5 ند نة-رلا هب 5

 لاقف تئشام ىناسف رذعلاب نينم لا ريمال تقو لزعلا ىلع تنوه دقل لاق مث رفمح كدحضف

 هللا دع ا لاق حس 0 0 1 رايد ل اء هل أف لاول ةلذ كدودح ينافك دق

 ل 0 نيمالا د ىلع تاخد لاق عجشأ ن :رع ةماعد نان ع ادعس نأ نإ

 لاق موشي 3 عانت هيف نك ناكو ناس عبرأ نا وهو ملعتال

 جاخاولا ةملالا جاري[ ةسسنا نم هاو ءوبا كلا
 جازم هيف سيل ةوبنلا ءام * اهئاحطب ىنريف ةكعتب رش

 همأو هوبأ دحأ ةفالخلا كلي ملو لاق مهرد فلأ ةناك ةديسز هل ترمأف لاق ةعبنلا ينمي ْ
 0 ىلا نب ىلع نينمؤملا ريمأ الا مشاه ىنب نم ْش

 زنعلا ليلع نب نسحلا انةدح الاق ىلوصلا ىحي نب دمعو ىلع نب ندملا ( ير

 افلا

 اةنيسيسييفقل



 0تتق

 كافر 2 نم هن كلا الا © لما هسا ف ىفل نكن مو

 دمأ الو ناديم كراذع لابي « ملو نيقراسلا مامأ تئح نيحو

 ديل الو داع هلثم نم جني مل * لمتشم ءاركذ ىلع موي كافاو

 دقت هؤاشحا كو ]ود © ةلولوو نعرالا ةفعكت 2

 ( ينربخا ) عجشا تايبا ريغنورك اذتي ذئموي اوفرصنا امو همم سانلا يبو لضفلا بف لاق |

 00 ينادح لاق يرانردلا تااط نب دمحم نب نيسحلا انثدح لاق ءالعلا يبا نب يم رملا

 هل وق دعت اق هنوني سانلاوسمل نبا تام دقو دشرلا ىلع عجشا لد لاق مهلا

 مئاه ينب نم ايانملا صقن * هلهانمو نيدلا نم صقن

 # مساقلا ين و هبا هدّقُذ ىلع ريصاف هّتمدق

 نحلا ( ينرب>ا ) 5 هل ماو عجشا ةيزدآ نم نسحا دحا مويلا ينارمام ديشرلا لاقف

 رفعح باري انك لاق يملشلا نامعدلا نب نمرلا ديع يثدح لاق يزتعلا انثدح لاق ىلع نا

 عجشا هيلا بتكف هيلع نذإال هنإ بجاحلا الل لاقف ليلع وهو ىحي نبا

 رارقلاو مونلا ينئراف * ىحي نب رفعح ىكدتشا امل

 رارملا همعط اءاك # ىح ىلع يشيع صو

 راذطاو فوملا قةحال « ىحي نب رفعج ىلع افوخ

 رامااو ليللا ثدحا ام * رداخم ال هللا هفس نا

 ) 0 ( ىاتلار اس فرصت اوهد>و لودولاب هيمأف جرخ مْ هّتعقر بحاحلا ل لاق

 ىلشلا عجشأ نأ لع نبا نع نيسحلا نب د_# ينثدح لاق يزملا انثدح لاق نسحلا

 0 اقنع ًاطبادقو ديشرلا 0

 كف تاور سل وح اطعم هاجر ا ريمأ غاب
 ح.يصق وهو ءاطبالا هسرو #* يدنلا هقطني رعشلا ناسا نا

 01 ل ا دق كل ماو كلردق قالا فرح نل هل لاقو دييشرلا كلكم ظ
 دايز نب روصنم نب دم نب دمحأ يف نادح لاق ىزتءلا امدح لاق يلوشلا ىحي نب دممو

 سانللا ماحدزا يار يلأ بإب ىلا 8 لقأ لاق ركعلا ىف هسال لاه ناكو |

 لاَقف هياع |

 0 0 الم ب # ايلا تح و تاءاج# لذا ن م تامالع # روصنم نب لع |

 انثد> لاق ىلع نب نسحلاو 2 ) را اك هحئنادم أ هللاو اه لاق ناذه هاّسب يبأ 0

 نب رفع> ديشرلا ىلو امل لاق ىلصوملا م ها ربا نب ق>حسا انثدح لاق يديزيلا د# نب لضفلا 0

 مهر خا مجشأ م هو ردك افءاز غلا ل هن ؤ:مهيلع و نيانأل نس اح ناسارخ ىحي 1

 هلوق هدشنأف هل نذأف داشنالا ف نذاتساف 1

 عقلب ادغ رايدلا ناف « عز+ نيدلل ريض
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 ا ٍإ
1 
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 ا

ْ 
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 4كتأالا

 كت 1 اذإ "ب ف ه8 اهدانه ىفلا رظلا ا
 0 دقلو 2 د كنإو ساو نبا ع كنس رع د ثرلا يل لاقف :

 ساو ينأ لوق ل ثم ًادبأ لود ال ةنكلو عجشأ

 منأمو و لل ن 0 مكح نم سفنلا قيقشاي

 تعمق كدحت اقف قرش ا 5 1 15 نيكول ا هيف تنك ام تملعإف هل تلقت

 ) 5 0 امد ىرد> 'يثل سنا 05 ينأ ىلع بتصمأ قدحسا يف ناكو لكما لاق باوحلا

 لصتاو رطم مو ف قلاولا حبصأ لاو هيبأ 0 قدحسا 0س داح م لاق كد يم كك نع

 هحضم نعام نإ كرحاق الا لع [نمياوه و وع رشا 1 اس 0
 هوم نإ 6 ا و ّ ال لاقو مهىمأ كلدبو انسودقفتيو 5 اع 00 ةصاخلا 0

 اننأش 0 و توف اهلا 1 انها نو ماقف ان قاقأ ن ناكف

 ودل ول | هعلع راو مرش موري وهو سك هدب يفو 0 ا

 يمادلا عجشأ لوق هيدشن اف عع ىنعملا اذه يف

 مالك فراطغ نان سا ل هزاهعأ 2 ليالا ل دقلو

 0 مل يدنطا نم بضق * مناك معتلا نع نولباعي ”

 مشغل ١ اذا اممثشغو بط نإ اهديزيب ريرغلا يلا م ىدو

 مترا سغا نع رس داكدق © ةئادر لضفل تقم لدللاو

 يعالا نال ىلأ يصفلا ىش د4 رار كنك كلا امراحإ اذا
 مهعملا لوضف ىلعو اول نم # اهمنايقع اهريدم ناب ىلعو

 مزرملا عولطيف نكستو ًافيص * انظلت نايزعشلا ام اذا ىل_فت
 مالا لدم ل سلو 1 * 05 ماحب اهانشخف دقلو

 ملا يمكلاب حوطي بعش © اهفلدكو ءانالا. يف نوكش امو
2 

 # م ا هملظتو | ارق * اهدايه ىفلا لظلا ىلع يطمت

 صأو 50 0 ”دعأف يتاح 0 انا 0 عجشا هللاو نسحأ لاقو بر طق (ُ

 5 0 ا رازه 5 لاق ةمادق نب 0 ا 1

 5 نسحاف هازعف هنو زعل سانلاو سابعا هنا يفوت دقو عيب رلا 6 لضفلا ىلع لذد يع

 ا هل 0 هيف اهلاق ةسن سم داشقنا ف ا ١

 دج مب نزح يذ 0 ةدباح ريغ نيعإ نكمل

 دلولا دلاولا نود عنقت اذا ةقانل قاع ناك يعل ىا

 #« دلي ةمعنم هلزع مو ف ف 1 عمط هندي مل

 لاو دريملا كلغ ىد ناف ه0 10 لك يف لع اداكيل ذو
 ددعلا كب تدتءاوةءورملا كب * تدهباو لام الا تفاتل
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 مو لك ةيلخا ىرتكي ناكو بالا < مجشأ ناكو لاق مرد فالا ةرمشعإ هل' سعأف لاق

مئامايأ امسدايق نيه ردي
 ا لاق كلذ ل هه ام . لعفيف ع يراك , 

خركلا باببةريث ك1ااونأ
 1 

 ١ مايأ دعل ىغ نب ل اًذفلا بد“ كرات 1 تم قل مْ ا قح ىنوذا لايعو يلايع ٍتودكف

 لاقف لضفلاب ىل نمو تاقذ لضفلا نم كعنعام لاقف هتدشنأف رفم>ح يف هتلقام دشنأ ل لاق

 هندشن أف هيلع يناخ داف هبأ كل انا

 مراكملا هتمدق لب هريغ ىلع * هناكمىحي نب لضفلاءدقامو

 مئاق ةي ةششملاب رغك 2 ىلع *« اعاك يتحءادعالا قعر دل

 لع( قرخيأ ) افلا رقع موطعا لاق رد فالا ةرصع تكقئارذك كاطعأ ؟ ىللاقف

 ىي نب رفع+ جرخ ال لاق لهارم نبدواد يف نأ دح لاق ننف يأ نبدخا ”ددع لاق اص

 هلوق كلا عجشأ ماك سانلا م اهطان و هن رم ف ل مأشلا سعأ حاصل

 بطلان 0 تاح # ه غاطو 2 غاب نات

 برألا يحر 8و نلقني * ةيراش ليخلاب ؟ءاج ' دق
 باعقلا ىلع اهيداه ماق دق © مكب .رودن نا الا قبب ١

 هل لاقف ريثكلا عطقنم نم ريخ لللقلا ماد هل لاقو ةينلا» تسيل ةل_صب هل ىمأف لاق

 رانيد 07 ةعمح لك ىف هيلع عر ناكو لاق اهاثع هل سعف هريغ ليزد ند مك أ هرزيو ا

 5086 نب لضفملا ينندح لاق دربملا ر- ىودالا ر ةعج 2 نع ) ينريذا ( هنأ 2 هماقم ٌةدم

 رفعح بطاخ وهو امو د .تثرلا 0 تل لاق ىلدوملا قدع- م ام لاق يدب لا

 ى“ نإ رفع لاق 7م 4م يارا ع اف هبو_ص "الع دقو ةءادكشا ما يا ىد نا ا

 0 يش يأ ىل لاقف 1 ١ نءطم ه.لع يفام هللاو رفعح 0 قد ساب 1

 اناك امنأ تملعف امدقت ءةدعأو كددعام ل 0 يندشنأ رجا ف": نودعا ءاردتملا

 نسحا دقل تلقف هذا فلاخا الل هريغ ىلا هنع تلدعف ساو ىبا ميدش يف نايراع

 هلوق 2 عجشا

 هزاحتأ ف ليلا تعط دقلو

 مدولك حلا لع ك6
 منالاك فراطغ نيب سأكلاب
 0 مل ىدنا نها بصق

 مجالا ناسنل ىلا حّيصفلا ىنثت * اهتيأر فكالا اهتراذأ اذاف
 مدعملا لوذف ىلعو ا نم هنانقع اهرب له نائب ىلعو

 مزرملا عولط يف نكستو افيص # اتظات نايرعشلا ام'اذا يلفت
 مبالا لثم ركلا شيلو اركب * اهبر متاخي اهاتضضف دقلو
 ملا ىمكلاب حوطي .بعش: *. اهفاخو ءانالا يف نوكس اهلؤ
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 مترا ىغا نع رسحي داكدق * ةئادر لضشب بقتنم ليالاو

0 

 ن

*# 

 سبب يس

 سس ص ل يت يبا

 :٠ ني 114: >> اة تن ا ظي

 اناي17ةعرشلا . د 7

 مث: 4ةبيف



 عمر

 لاقحون نب ةءادق نع نآرح دمم نب حا ينتدح لاق فافألا ىلع نب نسحلا ( ينريخأ )

 ىيك:ثاف لاله يف 3 ن“ يف ارعأ هءاغ هل 6 ع بارما ةحلاصلاب ىد نب رفعح ساح

 ىل الهاي ر غلا لوقتأ + نب رفع هلل قف كوالا ل 0 2 »و طظذاو 0 أ .مالكب حامساو

 ؟سعاشل ا[ ل اذ تن 0 نتن رص 4ع 8ك 5 هب حامتأ تدد 0 هلوتأ 0 لاقؤ

 هلوق هل 1 رَ نب دي

 سيلا اطل وذ عد ج2 رايدلا نل
 لاذ اهيفاقو | و ىلع هقول هلاق هيف هل احدم 5 6 عجشا عفداف اهرذا ىلع ىنا 2

 سدشلا يهاذم لثم سانلا يف * هلاعفو رفح مراكم تبهذ

 سفنلا ةسايس ريخ لقملاو # هش ىلاعءملا هل سوست كل»

 نسمه: قام مزاكلا روح © اودحارب كولا ةكلر اذ
 دلال كا فئتالخلا كعلا »* لالا مهو رفم> كماربااداس

 سحبلا ما هب لح دمدلاب »+ انغار ىح نادصق ند رضاه

 لاقف اذه انهيضوم فد رفع> هل لات

 سرع مول ناب نسال < ىرادتلا 2 اها 05
 سرغ جسايشو ءاملا يذلا * هتك "نطلب لع تالطم

 0 ريغ ند 0 سفن نإ ءآ ف 0 لطلا 8 اذا

 سمش نيعسؤك اب 1 4ةدع٠ د و د 0 ع ءاعذإ || هقيغت

 ناو ها ! > . راطاخ يرأ لاَقف يلالهاي انيحاص ي ير ا ىف ا!كعوللا ةعح لاَقف

 و هن ضرو يبا ىعاإي كك لب لاق هب يلام هل تام دقو هنا تخحم ىانلا

 لاو دش ىلا نب هللا دبع 0 لاَ ود قير نين أك 0 رايد ةناع يبا رعالل

 يناوذا ض١ 0 يف موب تاذ اك ل يلح ! عجشأ ينأدح لاق ةماعد وأ يف ب د

 0 هلماقف ى هن نا بحاص يرصتلا خ خمس ينأ 0 سأ 0 لخد ذا دشن 1 8

 سعاشلا يماسأ 1 عجشأ اولاق ل>رلا اذه: 1 ىلا اخذ هل موقأف هفرعأ مو يريغ ولا

 نهو تلقف يي نب 6-0 م كعءنع اق رعاشل كنا لاقف هتدشناف ا ضع يندشنأ لاق

 ةلاطا 6-5 تدل تاقف ةلاطالا لع هناف لطأ ذل اناس لقف نأ لاقف ى نب ردع :

 ناثلي 0 تيد بايل /| لاق 20 لاَقو نا 3 ترصو 3 5 مرام 3 م اناس ات

 لخدا لاَقف 0 عجشأ لاقف ى < 8 رفعح بحاص دعبل حز وبأ جرذ>و لخ دو ءاح

 لوقا لدفن اف قدشنت ساق تاذدف

 سرالاو توصلا ديعن لك * مهيار اذا كولملا يرو

 سمه قطنءمالكلاا وء>ر »* رفعح ىي نبامهل ادب اذاف

 سمشلا ب هاذم له سانلا يف# هلاعثو رفعج م راكم تيهذ

 ( رشع عبأسلا  ينافالا  ه)



00 

 ٍبنذ الو باذ ىلكلتيف سيلف * ند#الف يضاقلا لمف يتلا يفو
 بشن هل 0 ندخل امو ان 4 مآ ماتيا لاوما تدرا

 ندا نب مهاربأ تغ.س لاق ريهز نب دمحأ يف نا دح لاق عيكو فل نب دم ( ينربخا )

 بتك١ لاقو يتاعدف لاق ح. ا رذانم نبا غلب لوقي يعازخلا
 با.شالو لو كل ةاصو * يدنعناف ةاصولا يغري نذ

 بادنب ثيداحا اوورالو *نوعنبانعو كلام نماوذح

 باذك ثيداحا ند ىهالم »# امه نوعش نيرواغلا 42و

 باحسلا قارقر ضفرب 5 *«تاحمضا اهعفانمت سلا اذا

 اهولعج دق مهتدحو قارعلا تمدق املف ىمازألا لاق بأد نبا اهب حضتفاو تيورف لاق
 || وبا انثدح لاق ىناركلا انثدح لاق يمع ينري>ا « نوع نبانعو سنوي نع اوذخ ©
 ل هانز د.يشرلا تام املف ةئس تاللص تا رذانم نبا لصو دق ديشرلا ناك لاق متاح

 لاقف رذانم

 هفيرشلا م.ءرالو اكلم * العا يكس ناك ن

 هفيلخال ةفيلخال ةفحي ءاخلا نوره كيبلق. *

 | ناك لاق مالس نإ رع نع هم ا نب دما انا دح لاق عكو ل نب دهم ينريخا

 دلاخ ىفقتسا ةفالخلا يدوملا ىلو 5 اف رذائم 0 ءاقذصا قياط يفإ راسو قيلط ص دلي

 ماتوا و ادلاخ ودعم رام نإ | لاذ را نب نسحا نب 0 هللا كينع لزعو قياط نإ

 5 2 م سا # 1 يف 9 1

 قيرطلا تايب يف # يوهيو دصقلا عدب

 « قيخي اذه تق نك ام ممل ابأاب
 »+ قد .طع ه٠ كلل 2ك و +

 قو ريغ 0 رورغ ل ا.ح هل.ح

 كنا قياط 10 5 ا د كناوذا غاب اذ ١ كحيو ردانم نبال لا ماللس نا لاق

 / , ١ )“ذإ'+هسضب!»ضظ + +4 7”.

0 

 110701010011ا1ا1 ا ] + | 1019١

 | كالذب مهوجم يفا موغأب اذا نوقد_صيال لاف مهلا ردتعت يش ىأ و كل نولوقي م مهموم

 ٍ | ينثدحلاق هيوره ن ١ مساقلانب , دمحم انثد> لاق ىلع نب نسما ( ينريخا ) يب نوقثي مال

 1 أ مف ت تكتشاف 25 4 لاق رذاغ ل نب رع اني لاق رمش 36 دوعسم ن ع ليلع نب نسا

 9 0 تلقق حو موز وثب الأ شا رق ند يدع

 هظفحلا اها اغار يعو دقف #* |ىمزيلدوعت شيرق تءاح

 هظقي يفإ ند رغلا ينرازو * امتوذاو 6 يلد مو

 هظرق نم لابخلا لوزت ىح #« ادبا ممم رغلا حربي نا



 يتاكا

 0 لاق ىمع ) قر ( ةرسدبلا نم هبه بحس اذه ناكف هع رواحو 6 للا ةرصبلا

 يأ لوق نم: ينم اب ىلع دحأ طق "نش يح ام رداتم نبا لاق كاك تاق لاا نع وأ نا
 يف ساعسملا

١ 

 رداكتاركف ءاهنلاسرو هدام لكما
  0ةهاس هل ا سَ ينأ 1 0 ىنعنم مث هللا هدف كلا اذو 1 يناغ 5 مكب

 ىنادح لاق يالا نكح لد رح 7-5 هعضاف اردق الو همدهأف افرش 9 اهضغأف ٍإ

 يق ىلع لهسيل رءسشلا نإ لوي رذان مه نأ موس لاق هواك ون أ يدايزلا ةب هيحد نب ريثإ

 انثدح لاق ىعا زا ل مثاه اا 2 تلعفل ردنا الإ ماكت أدل نأ تش ول 9

 لكر لع ا وهو 1ك 0 ا انياصأ ضع ىن 0 1 عباط نوءيم نبا

 دشايو هعم يدع

 امنةش اطل لق ىلا < اهوكشأ تدكام اذأ
 اعمتحاام 5 0 ةككه د نهد امنا فراس

 لاققارولا نيس نأ ىدع يرذا كدت ذر يرعش نا لاقف كرمش هبشيال اذه نا تلقف

  0أع جوز ' يبقثاا باهولا د.ع نب دم نأ انباأ ضعب انثدح لاق يندملا ا

 كلذيف لاقف هيداعي رذانم نبا ناكو ةرامت اط لاقي هن

  151.ناطلا دل :تفاش دق زلاو هب هراقلاو كسل
 ءزاذلاو .ةراخلا د قود نم هم ا ناساف يدل

 * هرامت جوز دمحم *« ةبوتا ليقاذ نمل تلق #

 ءراكذب ةرام ناف *  هعبر | هللا ع1 #

 هرارف كتخأ هذهف *# ىل كاف يصعاويرف كحيو 3#

 أ عل ىلا ةحوزمم اهليق تح اه تاكو تي نه يت> ةديدم الا هدنع تدلام هللاوف لاق

  1لاق رذانم نبا لوق اهلعذ ةقفاوم نم نو.ح# اوناكف هنم تبرهو هتك رفف ةرصبلا 5 0

 ساوت ونأ ةنق لودي يذلا "وهو دلاخ همسسأو ةمأ نا تندح ل
 ا نا علا ل فنك * ناكح نم ناليقملا اهنأ

 :. نامزلا بيرل يحرملاو دح غ7 لاو ل

 نا يضاقال يدصتو اهنع درف يصاعلا ينا نب نامءع دلو نم مث فيقث نم ةايما باخ ناك ظ
 رذانم نبا هيف لاقف هب قث,ملو كلذ ىلا هجم لف ىمءاتيلا لاومأ نم الام هئمضإ

 * بضغلا ائيب امف ناكام ءازح * ام ىلع يضفتال ةيمااا

 اويغودق باطلا نم زيثك قفا اه تاتا نع عوق كدر ناك نا
 بتكلا ثدحتدناهبماع لك يف * اهب موقتام نويد كيلع اولاق

 اويعشناام دعب لايع وذ هنا عم * اهتاغنيسمح نممحقتدقو * ا

 ارك 7 متو تم وج و سو صو صج يس ص وجو بج ومس 0 عصمت هب همممسس ا 2م ممم ع وصح



 (؟0

 - تلصلا ينأ ن تنأ اذا
 تدنم ةوقلا نه * و ل 2# تقةلعت

 له 8 ند كلك تنأ دالللا 2 2 ”ىلع لنبقأ مث ةعاس مهللع لبق أو ينع لفاغتف لاق

 لاش ةياز نإ كانهف رعتأ لاق نيفا ودل | شاع ينب ةرمض# ت تلك ا ناَف لاق ةرمهبلا

 ملحم * تقلعت

 يلإ ماقو كدعضف رذائم نبا هل لاقي ةيناز نبا أ كردي هتكرت ع تلق فاودلا جاحح هل

 ىلع فاوصلا جاجح يف ءا رذانم نبالو ( هللا همحر باتكلا اذه فاؤم لاق ) ينةناءف

 هلوق وهو ثمعلا ليي
 برعلا يف جاححلا ءاعدا نإ
 * ةماز فلال ناز نباوهو

 « هللاقق عاد هاعد ولو
 * نم كيبا جاححلا لاقل ًاذا

«* 

«* 

« 
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 رس طا جلع فلأ 1
 بحا ملاك سانلا مالا اي

 بذكلا ال قاب يناعد عاد

 يل لاق مولا يف ىلبسملا نم
 بحملا ةحوتوم ةانز تنب

 نك وادق تار

 نم فيقث دنع د” تبحيعلا

 0 لاَقف عاد هاعد ولو *#

 حار الاونروا

 اك كح 0 00

 ئرطاإ 0 كا لاى 7

 1 ا حا

 ا كتيدف تلاق هتار آذآ

 ىرح جاه قيملا تعيس اذا

 يرحو ىلفاسأ يف ينذخأ,
 امل ناقف ةوسن ىلا تكش 0 24

 يلو 0 تااق اليلق ىفك
 بصع ند لاحرلا رويا ىرا

 أن

*« 

*« 

 د

*« 

* 

*« 

#« 

 قلتش هل ا رهر

 ينرأ هب ٍىضقأ دك

 # ينأبا و راما ريإ ةشيف

 ياط يهنمو قع

 ينرط يل جاهو هيلا اقوش

 باطلا يف قي را مارطضا لدم

 برحلاو ليولاب يدانت يو
 برا 5

 نه لاجرلا 5

 هر

 بح

 وبأ ينثدح لاق هللا دبع وبأ ىزارلا دمم نب دمحأ ينثدح لاق ىلع نب نسملا ( ينربخأ )
 كلذ نم حميصيف تايبالاب هو>ميلازي الف ةرصبلاب فاكس ىلا سا رذانم نبا ناك لاق ريخي

 يناذ فاكسالا لاقف حاب رذانم ناو ةقادصلا ىلع قباو هللا قئاف كقيدص انا هل لوقو

 ثيعي دْحأف لعفي ناكاك رذانم نبا هيلعادغ حبصأ اءاف رعشلا يطاعتأو كيلع هللا نيعتسأ
 فاكس الا نا

 لا رد 0212 لكفو هوبا: تكا

 يعاشة بسن مويلا تيعدا فيك ًاعاش كنت مل نيبيريبصلا دبع
 نم جرخف هوأر اذا اممودشاتتي اولعجو هؤادعأ اهاورو ةرسصبلاب ناتببلا ناذه عاشف



 أ

 كفرا

 نافاس يلوي ردانم نبال ةخأا نبا يدقتاو مار لق ىه ىلإ 1 4
 هلود ةئبع نإ

 اناولأ رهالا يسدتاو + اهراو ةكللا ن١
 انارفغ نشرعلا يذم تيقلا © هحاعت ف ةمالا او
 انافك 1: نيودكم رعلاو » هشمأ ىلع نايفسب اوحار

 تام امل لاق .ىننلا صاع نب دهم نع ديز. نب د# انندح لاق ق ناملس نذل

 لاقو علخلاو نوجمال تاكو كل كدل] كرر 6 ىلا ر ,ذانم نبا جرخ با هولادبع نب ديحلا 06

 نول االإ هيدابمو هرعش حاتتفا لء ملا رثخ وأ حدم اذا ناك دج ا ريثك ا رعش علا اذه ل

 د هحدم يف لاق ىتحو
 # انيريسنباو قشعلايف يرصب# نسما نع ةصخر دنع له

 ان وفم كار 01 ةييشلاو 00 0 يذب عام ذا

 هني ىعملا اذه َّ سأ لاقو

 ليو دع قع ف كلا هل
 ليبقتو مش ينتاوث * ناك ا *

 لوذشم كي يداؤف #* و يدا'وف 1ك

 ليفلا لح الام كم دج نم تلمح دنقل

 ىبرلا لضفلا نب نئابعلا انثد> لاق هيو روم نبا ين ”د>ح لاق ىلع نب نسحلا ) قرح (

 لج نع ينربخأ هب ضرع يوحنلا سنويل رذانم نبا لاق لاق يزوتلا ين'دح لاق
 فرصتاف ةتيازلا ناب تدرأ ام تفرع دق هل.لاقف اهلعأ نم سنوي ناكو ال ا
 ساوبلعو ليج فرصنت له هلأسو هيلا راصو كلذب هيلع نودهشي 00 دعأف رذانم نبا

 لمئارسانب بوق انثدج لاق نا 4 0 0غ 1 هتعمس ام تأ وذا هل لاف دار 0

 جاححلا ينثدح لاق يدعلا ورم نب قحسا ينادح لاق يحنااد# نب قدحسأ يف :”ددح لاق

 د قحسا يف ”دح لاق هيوروهه نا يف مدح لاق ام ىلع نب نسحلا ينربخأو 0

 ما ىلإ تح ردك لاف روع لا فاوصاا جاخح يف 2 لاك نإو يفأ نب ة ةيمأ ينثدح لاق

 هع 5 000 0 ًافلا َك اكو رداتف نأ قيرطلا يف ىا 7 ناكف

 رايخالا بادحأ هدنعو مزمز ءانفب هدو هتسعلاف ددسملا تا دك ددعسملا حربي ال اولاقف

 يدنع ام لستم ىلا قاوعلا نم هد نورك نأ دما او تك نوبتكي ءارعشلاو
 و يف تاقف يق لفحي مو مهدحم موقلا ىلا عب محجر مْ 0 3 مالسلا درف ا 0

 0 يفةثلا باهولا دبع نب تاصلا وبأأ علط ذإ رفا[! انف يتفرعم تبهذ 0

 يذلا د تاقف اذهفردتأ لاف ىلع لف 5 هيلا رظف ا عفرف ددعملا الخاد 4 ةييش

 هناسل هللا عطق نم هيف لوقي



 مقل

: 
 هتدسره نأ دلاخ * مى, خيش يورو

 ةسينكلاف وج يف نيج * را اذ ما عاصالا لخدب

 لشي مل هنأ ًاده دل هلح نأ دا 2 هيداعب ناكو ةسره اذه حايصلا نب دلاخ ىتلف

 دومو رذانمنإ 535 نأ 1 اها ردا نأ درب ' دال هساره لاقف ةماعت وب ألاقام هف

 تتار :) "يش يف ءالؤه نم تساولذعملا نب داو قءقمشلا يبأ و باهولا دبع نبا

 يخابلا قدس نب د# نع دهم نب نسحلا باطخلا وبأ ين 2 لاق دع يأ نبا ن ع( تعكلا

 هلامث نع سلاح ريصإ لح روهئيع نع سلاح ريريض لجر هدنعو امويرذان» نبأ ىلع تاخدلاق
 لاقف كريخام هل تلقف لاق قطنبال تك اس

 اريصبلا يمعأو يمعالا ناسل هللا سرخأ سرخأو ي مع أ نيب

 ا اونأ ىف :ةدخ ا ل نم (تدعسلاو) "ادد اهوا مدنع نم احر اضاوف للق

 نايفس باب دنع انك لاق. ىلع نب نسحلا نع هللا دبع نب مهاربا ينثدح لاق ىميقلا دمح
 نء لجرو بج نم لجرو خاتختلا ىلع نب نسحلا ةدنعو انما اعدل قو ةثيع نبا

 هتوص عفر 5 ” بانلا" نم برقف رذانم نبا ءاحف انل نذاي نو م, لخدف د.شرلا بادصأ

 لاف

 مواقملادنع كالجر تتيثومىل # وألا فاسلاو يمهزابوو رمعب

 متاح اموبو حايصل امونبو اورو ويلا لا وطمادل

 ماوملا له نودانيسح تدصخ « مهودو اموب خاتختلل ا و

 مهاردلاةخالالا ت رح كاحر * دجأ رف كيفر كفلالاط وت رظن

 انلخدف انل 3 هنم رذانمنبا برهف قدافلاا اوذدح حاصو اصع هدي قو ناك جر

 رك وبأ يتادح لاق هيورهم نإ مناقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا هند

 رذاثم نبال لوقي ةنيع نب نايفس تعمس لاق ةمادق نب دم ىنادح لاق بدؤملا

 يناير نإ لاق ةشمع نب نايفس تام املف تيل كب ناكوك ريغ هفاخا داق هللادبع انأاي
 هيرب رذانم

 ناكرأ ماللس هلا نم هده «© يحتل ردوغ يذلا نا

 ل اماع ات »* ثيم نم هللا كندمربال

 ينثدح لاق خيش ينأ نب ناملس 5 دحأ ىنثدح لاق رامع نب هللا ديبع نب ردح 6

 1 : 0 مالكب م 6 دقو ةئايع نب نايفس تسشم ماوع هل لاش ةفوكلا لها ن نما

 هب ماكش ل مالك اذه هل لاقو نا 0-5 ! مل هيلع هيلع نأ رذانم نا دم لاق

 ا اذا يناف ىلع هيلمت نا يح كلذ لعو لاق كّنع هتتكف هتندحت اف



 )ة١(

 تملا تاسح الاووذ نإ نك غلب ام اذا

 *» دحملا ع ترصاش

 1. اك ال زن تدم تك تت جت را تلا تحت تس حسوب مح حدس سس حس عمم
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 تشثلاب هكرمأ ايف »  نخا  ىلا وذكت ذاق

 تكلا رمضان دوعن * اديعلا ّق كعرفالو

 مل نسح ق-قر »# 3 اضإ رق عمسأف اف

 تملا كيمري الو »* لاق نأ قطا لود

 تفلان هت ريسادق *« ءامحول تعل يفو

 تخببلا حافلا لث“ ن 378 اب كل يدق

 تيسلاىلا تشل[ نما مركلا لك

 ترا ةعساوتلا> # دا نا ةلثيف هل

 تفزلاو ضا> ض1 انك *# ءاع>و لطانالاو

 ردلاةمالعلا يدل * لات لل

 3 ند دخو * الفدلاة رو ند 0

 5 رافظا

 قفا هنادإ يف اذ 4 طا 0 0
 نهو * ناسك دم> نمذخو

 5 هدد ناب 0 3 بقل د 1 ند مس وهو ةديمع يبأ بقل تذع. معتم لاق

 بقللا اذه نم بضغي ناكو رعشلاو ادبأ رافظالا ليوط اخسو ةدع وأ ناكو 0

 هذه رذانم نبا لاق ال لاق لفوتلا دع نب ىلع نع هيورهه نبا نع ىلع نب نسما ينربخأف
 تايبالا

 تالا ند لع دم يح دلش ن1
 تدنم ةوقلا نه * او ل تقلعت

 َن 9 , : و رس خ.شلالاقو 0 4ع ااءاد هل

 نم ةعامج هدنعو هساحب قهيلع فئوذ ا دبع نب د. ىلا ءاحف هيو رس كلك

 مفك ند تضر , هللاق م حصشال ايمعأ ناكو هيلع ملف هناري >و هنا ودع و لعل

 هن حادو كحضلا ن سا هل نأ مول داكف ت تخيب ن٠ رك ءاد تفك رذانم رمل ل

 حيصرد#و كاذ 5 0 ع 0 لقأف هرذع لش ' هنا نظف هللا كدق نزع د

 دهحاو رذعلا يف هداز هيلا حايصلا نه هداز كوه توملا يف وهو ين-ع بزعا كليو هب

 لاق اوقرطنو هلزنم ل_دخدف اادءؤ 0 ماقو اودغ ي-> ىءانلا كدضو نانمعالا 2

 لاقف :بتاكلا ةيره هللا دبع ابأ ةماعن وبأ ابعو نامز كلذل ىض. مث ىلفولا نسحلا وبأ



 شه 3 590

 1 را هيف تاقو هتحضفف راكب نب 5 لل كورا اه كج يو هل لاقف رذانم نبأ
 يد ركب يف هلاق يذلا نا اهنم طاغأ طق تعمس ام نيب هل فالحب ردانم ن نباآديف هققعح

 5 فرصناف هيف هملاخحي الو ه اع عمجو م و كك فرع ن : . ل

 : ” فال و“ كم هللا نر دانه نبال تلق انع دن هب املف هيف ناب دق كلذب امومغم هللا دع

 لاقف نيعلا هذهب تفلح يتح كلوت لثم هيف لوقي لئاو نب ركب فرعي نء ل ا

 |١ ىضاقلادنع ي نعل تانك 1 همك ناارغ [فسأ ين عاج كلقلا ل تنك اذاف كّنع تنخس

 هب تأدا ام تدنغو ىلوق لثه لوس امهف رعي نم لكنا , تفلحو هيلع تهوم اكإ

 هلوق وهو رعشلا ند

 تلق كلوت, الا امهله وا امهفرعي ادحأ تنا فرعتفا * رانلا نم هلل ذوعا *
 اذه فاؤم لاق ) هدنعىلوق قيقحت تدرأو يضاقلا ىلع تهوم امإ © رانلا نم هللا ذ وعأ ©

 دهاجي ريسفت حمم ىنأ نبا نع ءاقرو نع ىور دق ثدحم لدحر راكب نب ركبو ( تاتكلا

 نب ركبانثدح لاق ةبشنب رم انثدح لاقي اهلا رمصن نب بييح ( يفريذا ) 00 00 يورو

 مكتاوصأب نآرقلا اونيز لاقإس وهياعهلا يلص يب 2 ء ةداتقق نعزرحملا ن نب هللا دمع ع نعراكب |

 لاقيرسعبلا لضفملا نإ صوحالا ينثدحلاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلعنب نس

 #ر ثاشخللل د ردانم : نب هيفلوقييذلا راشنشلا هونأو يدايز أ ةيواعم نب 5 .أ انثدح

 1 / نيش ملا هلق رعبا لادا 0 ل 4

 0 يارا 0 ةيالثلا ند هاون ا 970 ممأ لاق

 ( ينريخا ) هقراش سعشلا داكت ال راصق هناطيح عضوم يف راصنالا دح سم ةرضحت ديرملا

 ]| وخا يفةثلا باهولا دبع نب دم ناك لاق ةبسش نب رم انثدح لاق يهملا رصن نب بيبح

 هوحبمي رذانم نب ,ا١ ناكو ديلا دبع 0 ىلا هليم بيس رذانم نب دمت ىداعي ديما دنع

 نب دمحم قاف هيلع ىسبو 0 هيحاصل بلطي امهم دحاو لكو هةعطقيو هيسيو

 امن كيلع 'ىش ىاو لاقو هت يف هابخف اذه كباتك يف ام هل لاق مث هلمف نع لفاغتم رذانم

 اوفرعف هانا هاراو همك نم رتفدلا جرخاف هيلا سانلا عمتجاف ةقدنزاا كلك يف قيدنز اي

 قرح بثوو اوفرصلاف هب اوفختساو باهولا ديع نب نق لع اومسوو هب هفذق ام هنءارإ

 تاصلاينانم لب * تقلعت تناااذا

 تدم ةوقلا نه نإ او لبحي تقلعت

0 

| 
: 
3 

 أ :

|| 

1 



 هاب

00 

 قلؤط لع نحال ١ احاح ةرمهلا ديشرلا مدق نا ثيلب رف ديشرلا ىلا نأ دا راو

 نامه رذائم نبا هيلع لدحتف ىلار ا مهارب ا لا اهبا>دف اعدق قار املا ناك وهو جابنلا

 قاك اهرب غلب الف اهاياددشن أف د.ثرلا ىلا داموا ىو فانلإ 0 أو ىنقثلا مكحلا نبا

 وهو هيف رؤعتش تدب ام

 ان ولاني اف نعو دحم *# مط كاد دنعمك يم وو

 رخشا لهاحاي مهضعلإ هل لاف ءاساحلا نه موق هيلع بصعت تيلا اذه دشنأ اماف

 دي-ثرلا نع مذكف ةيرممب ةقامح هذه رك نينؤاا ريما اب تحد ةديصق يف

 لاق ديار نك د 6 لاق ناءاس نس ىلع ( ىنريخا ( مهرد فلا نبرشع هل بهوو

 رد هلل لاقو كاذب ريف سائلا ىف طحق ةنس يف ىتدتسا ديثرلا نا ىماسا ىلبهس ينثدح

 0 لمعلا ك5 نوره نب ان كهحو نسم انلأس 0

 انيدح . لاق لغ ني ندللا (ينوح]و) راي هلا كطق راجعا سل ران 2
 لاق يمضهلا ىلع نب رمدن انثدح لاق ىلع نب نسحلا انثدح لاق هيورهه نب مساقلا نب دم

 يباملا رخانب نيصخلانب نسحلا كر هللا كينع نيعراك هر را داب ع 00 دنع ىنادج

 لوي ث.>رذانم نبالو كلام ركب اي هل لاق 9 مسيتق ةداهشل و

 0 « راثلا نم للاب ذوعأ

 ةهسال دازو تقدص هل لاقذ لاق ام ىلا عسي اذ ند>ام ل>ر كأذ يذاقلا هللا عاصأ لاقف

 نبا يندشنأ لاق ذامد ناسغ وبأ يفر لاقل>>و روشت دقو ركب ماقو هتداهش لبقو

 وهو راك نب 1 يف هلاق ىذا رعءشلا اذه رذانم

 راكم انا نكت لي كلشماو < الا" ند هللا 1512

 راوز "كارد لل ا

 راد س رع را حرسم ساس د
 راتتعلل اح حرطت»* ةأو لع هلا ىلا
 يرابلا قااخلاب اوذومت «مكحيوايثادحالا شعماي

 يراشلالطيلاك امىشإ 0 > ند

 ”رانيدب رضا ينأ ربا * هفك يف نأ ىنت موي

 ناكو رططا نأ ين كيو ثدحلا يدايزلا ةيواعم وه راشنثّلاو هريخ يف هيوروم نبا لاق

 هتأأس دقو ينارجلا هللا دبع نب قحسا ينأدح ه.ئثيدح يف ( يزعلا لاقو ) هجولا 3

 اذ_هو انتل< يف ناك هجولا لي دسعأ مال غ راشنشخلا لاقف رعشلا اذه ينعم ن

 ىلا نس ةلاجخ و كل دا رك اذن ينأ ىلا ءيجب ناكف هقيشعتب ناك نت نك ناكو هك

 ىل نسحلا نب هللاَدَ .ع نأ ينغاب لاق ةبش نب رمح ينثدسح ( يزئملا لاق ) راشنشمحلا

 0 عباسلا تت ياعالا



 ناهر موي نيكرام اذا ن اهدي سل صاوخ اياطم نم

 بائعلا بذح نهقتادشا حر #-ةا الو جورسلاب نالذي مل

 نايتفلا نم مكل :ءال ر # بلا . ىدل تاموسم تائاق
 لاق ةشئاع نبا نع ةنث لي 0 نب ىسيع انمدح لاق يعازألا دمت نب مشاه ( ينربخأ )
 0102 كرو هل دوب اجاجبلا وح كحام قاكو ةيومتب باصا نم يوحلا ةع ناك

 هتقلح نم ابيرق ةبتع سلخ هنعهنوذخأ, موقدبلا ساجمو كلذ يطاعتي رذانم نب | ناكو هباحسأ
 1 رم تام نا ماق يرخالا ةعملا موي يف ناكاءاف رذانم نبا اوكرتو هيلا سانلا ضوقتف

 لوقي اشنا مث ةيتع ىلع فقوف

 يراذعلا ةقاشل * اعمحانب اوموق

 ىرا اسطاةتع عم# ع ءاقشلل نءمحم

 ىرارضيغتنبذا * ةبتعا امو ىلام

 هتقا> روضح نم رذانم نبا ىلا سل ناك نه عنمو ديزي ال نأ هدشاق هيلا ةبتع ماقف لاق

 ىسبع انثدح لاق يناركلا انئدح لاق يم( ينثدح ) كلذدعب رذانم نبانم اديعبوه سلجو

 رذانمنباب يمس ناكف ةلزتءملا ندريمع نبا هل لاق راح رذانم نبال ناك لاق ةئنن ليعمسا نبأ

 هودحملاقف هب مهيرغإو قسفلاب هركاذيو ةيسيو مل ملا

 دحم م-ولاف موق لكو * مهراد ا قم

 دعل الولبق م طا سيأو © ةيودب عنف 3

 دم هم وأ نم ه مولكف »# مي همّؤأ زيت تب

 هيف دازو هلثع : ىذوللا نع هيورهه نبا. نع ىلع نب نا "5 اذه قر

 تنب ةحاحد انهم أ همال صاع نب هللا دع 0 ماع نيذلا ءالؤد د ريمع نب هللا دعو

 ناك لاق دسأ نب لياخلا انثدح لاق دم نب مشاه ( قرخا») ىملسلا تلضلا 7 ةلطصما

 هلأسو لاق ا ف مظع لاقل اقام ل رسلا لآ اباوج سانلا 08 7 رذانمنبا

 ءامسلا 0 اذار يب ار ءددلع لا قضوا :ىلآز قضم امواق ءابرلحاام اموي لجر

 ينثدحلاق ىزنعلا لياع نب ندحلا انثدح لاق بدؤملا يركسعلا سايعلا نب دس قيد

 3 اا هللاقف مالك رذان» نبا نيبو ىحأ نإ لاخلا نيب راد لاق ذامد ندم نبرفعح

 لاف متدنك الاو مةفن مكلوق تديضرو مكتظرقذا ةنيفسلا ناكس انأويل عج : ءازمشلا ريشعم منأ

 ' كريغ ىلا الوهدنع اهفشكيلا جاتحا الو اب هحدتمأ ةديصق ةفيلخلا يف ن اوال هللاو رذانم نبا

 اطوا قلاده ديصق د.ثرلا يفلاقف

 انيثفت ةناب ىلع تفوأ * ةولمم نم قوشل جبه
 - اف لوقي --

 اننا داتا وش ورع ه2 كيب نمسح الأس واو
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 (ا1ة)

 لياحلا ءزرلا تداحل ء « كلا كل قح نيعا

 ليوعلا ل" ىل و ءاو 2-2 لا دع لع عيباف

 ليوطلا عابلا اذ ضايف_# |١ ىفلا ا 0

 لسحر ؟نداو [عدوكت + ماكل ل2

 ليحسالا هاو كنت رفعلل رصلا لع ل

 1 ندا زدكلاو * امك كدفنلا 5

 انثدح لاق ينزاملا نع ورم نب ضنا ىتندح لاق يفار كلا انددح لاق يمع ( ينثدح )
 وهو هتيأف ةديع بأ 1 اهضرعأ لاقو هللا ةيلادلا 0 عقد رذانم نبا نا نايح

 اذه ند ىعد لاقو ه محمل 0 تايبا ةم امم هيلع تارآقف ءالعلا نب ورم يبا باب ىلع

 دك هطغرب ةديرع 3 ناكو لاق ل3 نعو هنع قل هل ظفحم تاغاشت دق يناف

 هيبأ نع 6-5 ن داح 0 لاق ىهزالا ينأ نب ديزم ندع ( نردد ما هنأل

 1 اهّيَردأ ه0 الو 5 2 *يوضر حجراهش يف نهذلا حدب د تل رذانم نا لاق لاق

 تاقفاندالب يف ل..> يل لاقت دو.ه امو تاق دوه لوق. الئاق تءعمسف

 0 مولا لهجأملاقف تدع || اذه يار ءا عع 0 لاق »2 دوه نم 0 56 »

 ةيادلا 0 ل 00 0 ف 00 0 لاق متاح 5 كيد 3

 هلوق كا غلب اءلق ا دمع امن ير يتلا

 حمام اهءام ةماعلا 01 هللاو دوه كنع ا تلق ليح لاقف وه يي 6 دوه هل تاق

 هيلع تفقو ةدم دعب ناك اماف 'تارم اهف تيرذ هللاو دقو هللا هقاخ ”يث هنم برشال

 0 دو.ع نم روذصلا طخحو + اهدغنا تل اذو غلب املف اهدشنب وهو ةرمهزا لحسم ُِق

 اضيا هيلع تررذ هيازلا ناب كالءاف ماشلا ليج لاق ةدايز وه يش يا دو.ع هل تاقف

 1 )ع ينريذ . (١ كدا اأو هنع تقرأ[ هتيار الو هيلع ترام ل مْ تم دعرل

 7 ةقدنزلا ري دايز نب ىحي ناك لاق يدع نب 5 ..طلا نع يردمعلا نع يناركلا يتثدح لاق

 دايز ند# همساو ا لاك ناكو قيدنزلا ن م فر انأ لاش ناكف موفظنأو سانلا فراح

 رذانم نا هيف لاقف افراظت ةقدنزاا رهظل

 قكامرع انو تروا ل ردس 1 كك
 0 ىف مالسا نطاب 0 يف ظفالا رهاظلا قدن زم

 فرالاب موت ْناَظَدْرَ * اعكلو قادر تل

 اًضا هيف لاقو

 نارا كيوط هرج لهح ]6 رص نق ك كا
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 ظ كلذ دعب هانرو هل سانلا بحت اه عزا نم هنم ربظو ليوعلاو ءاكللا يف هتوذاو د

 ' ام نو.بحمي سانلا ناكو ديحملا دنع ىلع اهب حبو ةرصبلا لها اهوا ةروهشملا هءديصقب

 ١ قاحشوللا مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسا ( ىنربخأ ) امنونسحت -

 اقام يندشنأ 0 كوش ةثايع نب نايف ترضح .لوق» ىلأ 587 كلم

 تدر ا دقاف كف هللا كر ا ناءقس لاق ةيلادلا ةليوطلا هند 5 كلا 33 حملا 0

 ديحملا دبع جور زارا لاق لاق نافه وبا قثدح لاق يم يركلاف قالا لعن

 كا لفما وق هزاتش || تانطا اره اسط ىارذ حاعس || لا 6 ل اهوارعشو

 ع مظعا تضخ طق ةييصم كارا 0 نه تاهو هسار ىلع يدرتذ هدشدل هيلع

 اا نا يدحارلاف نام ني ها ذنع نأ دعا ( قرش كولثأل كنا الذ

 0 ينأد> لاف نا 1 نب نفء> نب ددأولا ديع نب سضاععلا ىن نثدح لاق ىزذملا

 1 ةحاي ديحملا دنع 00 2 فايق# ءاسن يرا عي كو رذانم نبا َّك لاق لاق زارا

 01 ةديدسملا يع راظق كتراطأ حج يم جر# لاق يحن انف“ تلق“ ءاوتسا لع
 ا

 دودولا» ناك ام 1 ده *# ىلو" مولا حا دبع نأ

 ديدش هذه 0 0 ب م رو ؟ردرملادرعده

 ديع ىلع ا حاني يِ لا ةليالا ف 26 1و 0 اف ذا :ءضوو | معوو اهظفح ىى -> 1! ف لاو

 1 ذلا لدو__ص دقو مهرأ 5 3 1 ء> رم 6 : عماملا ددعسملا يف 5 هر داآلا ءاشملا ا: 2 اهف ديم لا

 نودطل» نا . اق اع اف هيلعحوتت وهو 0 0006 نط 4 ع 0 ةهيلع ن < حطسلاىلع

 0 : نما#إو |[ اع نوفر هد نعد لما ل كل |نم م نياقذإ نك
0000 
 يت> سانلا هب تدعو ةرطلا طا عاشو انريغ ثيد كه سيل ددتملا لهأ 0 6

 هيو روم نب مءاقلا نإ دمت انثد> لاق ىلع نب نمحلا 0 نسلع كان

 لهابلا ةلبج نب نامعنلا نب د ينئثدح لاق يثرقلا هللا دبع نب دامح نب ىسوم 30 1

 رذانم نبا لاق امل لاق

 دودخلا رح نمظلي هز ليللاموحنك ًاتأم نقال
 ديدملا داَوَقالوأ ةنلع ارا ديكلل نيكس تاعج وم

 هيلع اعأم ةيراوحو درا درع تاوذأ غم تماقأف همسق نربال هللاو ديلا دبع مأ تلاق
 1 ( ىتري>او) مالسالا يف هلاقو كلذ لعق نم لوا امنالاق ف هيو ياو هيوىاو هيلع حيصت م

 دنع يري ةهسفنا رذانم ٠.نا د يندشن | لاق يبذءالا ماع 00 «هرع ديزي نإ ني (ءْ

 لوشو باهوأ !| ديع ن :ب ديلا

 6 ع

2-6 

 ا

 و اعتانأو ةددلا لها هو>و مولا لك يف دبع عت ار ع املع موأف هلهأ ٠ نس أسمها

0 
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42 



 0«)ظ)ؤظأ 44-1

 مما |أأأ|2121>1ذ1ذ1 1 1 121 1زذ 1 12121212 12ز 1 2ز>ة 2 ز>72 2 ز><7202ز2ز2ةزةزةز>ز7ةزةز2ةزة2ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ز >2 زةز ةزة 0 1١

 6م“

 | هيلع تبرشل هتء.س وا حيلم ول> ءانغ تايبالا هذ- م يف يلفوالا يل لاق راسم نإ لاق

 لاقو دلو نأ نكح كنا ل ,نبا باهولا دبما ناكو يلفونلا لاق اطر ةعرارأ
 هكنم باهوولا د_.ع نب دايز ناو 2 أسما هذ_ه يداع || ىلأ ةنمإ ةناب قشعتي ناك هنا

 أ لاق يأ يصدح نوبف تنرخ ادت نو | ناد هب سانلا هشأ ناكو
 نب ديحملا دبع جر>و ةرصبلاب دح_ملا يف وهو حو ارثلا ةالص ند 0 رداتم نا جرخ

 هعم.ش درحملا دنع فرصلا اذإ ناعاق اهو حصا ىلا هندي لزي لذ هفلخ باهولا ديع

 اهدحا برطي ال ديحملا دبع هعيش رذاثم نبا فريصصتاو هغلب اذاف هلزتم ىلا رذائم نبا

 0 ديفا دق رذاتم نبا دي>ملا دبع نب باهولا دع ليقف ادع. 2 قى هيحاص قارشب 0

 نبا لو ديحملا دنع يفو رذائم نإأ هب ىطري اع ىذري نأ ينإ ىذريام وأ لاقف كننا

 ديز نب د# نع شفخالا ناملس نب ىلع اند هيف هلاق ام رات نم وهو ةح دق ردا

 : ٍ اطوأ هدمت َ

 نامزلا اذ بير ىلع ىنذ * ل نامزلا برر :تنش

 نايا نه محلا ردحو * يرو رش نه مصلايف حدشب

 درا دبع حدعأمف لوش

 ناحطلا ىفلاد.ج لا دبع * يحرملا دجاملا ىلا ينم

 ناطيلا اًتقلح تقلا اذا # اسفطنو انأ فرق ريذ

 ناديلا كلمت ام لكو * ىلهأو هل ءادف 5

 ناقلعم هلع يح دلا ردبو يحذلا سشزاك

 ناكحضي سءشلاورديلاو# هيبجاح قوف ًاعم ًأطدن

 ناون الو كرب دل + ىلاغلا هلخا

 نانا هدلا كرا. هك نعوم
 يناعلا مراصلاك زي * هادي توح ام هلأساف

 نايريغدزالايرذنمو * فرق” نم هاقلت ناب

 لاق دم نإ اص ةبوت وبأ يف 2 تح لاق تعد نا هللا دع ينثدح لاق ىم< نوح

 رذانم نبا ناكو د ًاديد_ث اضرم يفثل - ا دبع ضرم
 ميلهأ ضع ينادحف ا هاك ال .ه فني ها ىلوتيو همدخمو هضرعأ هل 0

 1 لوش لم>ف مالا هل كشاف هب رسم راح ءام هل ندا دقو هدنع اموي ترضح لاق

 هدو ديحملا د ع عم وح لعجو راسلا ءاملا يف هدب رذانم نبا سءفف فيعض توصي

 يأ تنأ نونحأ 2 انلقو ءاملا نم اهانحر و اهانيذحف طقس هدب تداك يت> قرت

 كلت هتلع نم لق“ ل مل لقمه نم دهح اذ_هو هدانا لاقف كاذ هب عفتتبأ اذه 'ىث
 ب

 لضف داك يتح اة اعز> هيلع عزحف تاؤف عاطل ند كو م ةليوط هدم قوعو



 ١؟١(

 رن نإ بدي ( ينرب>أ )كلذ دعا ها هنظأو ايضغم رذانم نا ماقف هاللق هيلع هم يم رذ 3

 ىتدشناف 2ع رذاثم نبا ينيقل لاق طقزالا دام امدح لاق ةبش نب رم انئثدح لاق ياهملا

 لوي هل لقو مالسلا ةديبع ابأ 'ئرقا ىل لاق مث * دوف مالا تال يح لك « هتديصق
 اذهو ىلهاح كلذ لقت الو ديز نب يدع رعشو يرعش نيد مكحاو هللا قتا رذاتم نبا كل

 عدو نيرعشلا نيب مكحا نكلو نيرصعلا نيب مكحتف ثدحم اذهو ميدق كاذو يمالسا

 5 ) همدقيو هيلا ليعو هرعش يف ذيز نب ىدع 0 وع رذانم نبا ناكو لاق ةيبصعلا

 يا ل يرر 0 د نط ورم نبا امدح 0006
 يف تاك نم لاق سانلا 1 نم رذانم نبال تلق لاق ينادارلا جاجحلا نب

 هدو همدقيو هرعش يف 1 ناكو ديز نب ىدع لاقف :كاذ ىلع هل تاقف هرعش

 000 ههادعل اع قو رداتم نب دم ةدصق لوأ ءانغلا اف يتلا تايبالاو اماما

 اهحو نانا روحا نم لاق, اهف اذه ديل ادع ناكو هاوهم 0 ديلا دنع نبأ باهولا

 ففشلاو هل ةدعاسملاو رذاتم نبال ةبحلا ةياغ ىلع ناكو لاح لك يف مهل او اسايلو ايداو

 نكت م هنال كلذ رك الف علا ءلا نم هعضومو هنسو هتلالح ىلع هابأ هريخ غلي ناكو هب

 0 نسا 00 ًافيفع ةأوولا ندح جالا دع كح ”رذام نبا ناكو ةيز ةئع هفاس

 باهولا ديعل علت لاق حوت ن  ةمادق ينثدح لاق نادح دمحم ن دحا انثدح لاق ىلع

 لاقف هب تيشو ةاردس ف هركذو كنا تف دق داع نءأ نإ ينةثلا ديغلا دبع نا

 دمحا ( ينربخأ ) هورس ف رنا ديو رداع نا لمت جم نأ أ يذر الوأ باهولا دنع

 نب ديلا 02 لاق ىلفوالا ناماس نب دمم نب ىلع ينئثدح لاق رامع نب هللا دبع نبا

 كاع الوم نو يمداعلا يأ تنب ةناب رذانف نبا هب ببشي ناك يذلا ىنقثلا باهولا دبع

 دقو هذ# ةناب ثلاث موي رذانم نب دم يأر نم ينئثدخ لاق ساون 1 انتي ىلا

 ني هللا دبع انأ اي هلاكلس اق ةرتطملا اطار نرتم جر اهربق ىلا اهيراو> جرخ

 لاقف ديرب
 هنأب ثلاث مويو * انالثلا موي مويلا

 هنايا يف ءابظلا هيف رثكت مويا

 اد[ ىصاعلازبأو دما ادبع ءدالوأ دنجلا دبع نب باهولا دنع نم ةنان تذلو نيلعا بأ لاق
 ناني ببشي هلوق يف 3 اون وبل ءانع يذلا دوو

 جاتخاام لوط نِم لطم داك دق : ينبع يح

 « جضنوأ داك دق كبح رح نم يداؤفو *

 للا د سلو ساكو كيش قرع
 * جرخ دقف دايز ج # ورخ انداعيم ناك *



 تمنيشنسي# 2:22 كس فليس

(11) | 
 1 ا ا ل ست ح دع تسد دسحمسا

 نو او ةعالخلا نم هرهظا ام رهظا املف هئليق يف ىذلا د>.ملا يف سانلاب موي رذانم نبا

 ىف ةعقرلا اوقلاو هوو هيف كلذ اورك ذ ارعش اولاقف هب اومأي نا لحنا اوه

 2 0 اهياق مى ا رق هيالص ىذق اهاف با د

 ايدي موهضا عا ق كرتأ س موق # اهدشاتت تلق ةيفاق تش *

 « انتك يذلاما اهلئاق كانو # اهلئاق ما اهوور نيذلا كان

 نسحلا انثدح لاق يفريصلا نارمع نب ذ# ( ينريخا ) م ةالصلا ىلا دعي و مهيلا امم يعر مْ

 لضفلا ينثدح لاق رافصلا بر> يبا نب نادبع نب لضفلا وبا اثدح لاق ىزنعلا لياع نبا

 مالغىلع هنيع تءعقوف ةرضبلاب عءاجلا دحسملا رذاثم نبا لد لاق مئاه ينب ىلوم يدوم نبا

 هسملا يذلا مالقلالأسو اهي هحدم ًاتانباهيلا تتكف ةاودو ةَقرو امالغنعلاو جر دنتدم

 بتكو اهيلق اهأرق امدف مالغلا ىلا امب يهدف ةيرانسلا ىلا دنّيسملا فلا يلا ةعقرلا لصوي نا

 لوةءاهرهظ ىلع

 نم رافد لدم < قروذا لاك

 ضصحقلا نيلو كاءلا دوس : *# ىلك# دم نم ىدنعدلاو

 يضعتسا] تسنافا تلعف اذان هال .اقواو ل يهف تمنع اذاف

 ااعتو هياع 0 ملل لاق ساوب ا تنأأ كاليو هل لاَقف هيلا ماق رذان“ ن.ااهأر و ملف

 لاق متاح وبأ يت د لاك كارد نب نَ ها نا ع( نير هدب ةدوملا كوأ كلذ ناكو

 نورا ِق 8 كا دع أ | ه.هاتعإا و هل لاف ردا:م نب دو ههاتعلا 5 عفتجا

 ونا هل لاف رششع ة_-ح يلا تاسا ةرمثء يفا 0 تءستاو لولا ع اذا ةللالا يف لوقا

 اذأ هاو لبح] رذاتت نل لاق تلقا تراكلا لذا لوقا ناتو ىنكل ةهاتملا

 كلوق لثم لوقا نا تدرا

 هعاسلاةعاسلا تومأ * هعاسلا ةئتعابالا *
 هنعمل وبا لتحت هب حمسا الو طقاسلا مالكلا اذه لثم يمقن : دوعأ ال يكل تلد

 لهن نيد لاق ةلوروم نإآ اضداح لق لع نإ سلا 0 لا هلججر زم ماقو

 هبورهم نبا لاق ممصالا ركب ىلأ.تدعأ نبا ريثما نب بوق نب دمحاو متاح وبآ:دقع نإ
 هاتملا و عمتجا لاق“ قلضفلا نإ ناد ل يعيبرلا ن_حلا نب ىحي هب ينأدحو

 رفا نإل ةيظاتملا ونا لاقف ءاردشلا اخرش ناذه اولقو امهيلا سانلا عمتجاف رذانم ناو

 0 ءاوس مدقتملا ل 1 رعشلا نم .مويلا ىف لوقت 8 هللا دبع انأ اي

 يعمصالا تع.سلاق عئاط نوءيم نب سابعلا ا:ةدح لاق ىعازلا دمحم نب مشاه ا

 فلخ لاف رذانم 0 نعال ا ل انريضح لوقي

 ةداخ مهراعس ثأ هذهف اونام دق ريهزو سدقلا ؤصاو ةغبانلا نكي نا زر<ء ا أ رمحالا

 اقع ةاوام خف مث فل بضفف قحلاب اف مكحاو مهرعش ىلا يرعش سقف
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 3ك 0
 1 : نت

 هريغو 0 *د> لاق نا. 312 (هليحأ) نونأل مرآ قام مو

 ىرغدلا رذ انمأ 0 م بضغإ مل ا حتشب رذائم نبا هل لبق اذا ناك ردلما نى دن نا

 لعافم نززو ىلع رذانم وه امنا زاوهالا روك نم نائروك امو ىربكلا رذانم ما

 ديزي كب دع لاق لئاقم وهف لئاقو براصضم وت براض 1 رذانم وهن رذان ع

 كف ةلرسملا تنمو هلأتإو كتللا نم 4بلع ناك اع رذآنم_ ندم لدع لو

 'ناكو مهامعو ع ءطو مهذبان و دحعسملا لوذ دهوعئمو رد دز مقهور لاب دعو طعس

 دعوت يف لاقو ع 2 مه وحو دوس هل اًوذوب اذاؤ مهرها ف هحر طق ليالاب دادملا 1

 هابا ةلزتمملا

 0 هيلع نابرغو مو د ةعضم 0 1 يل 3 0

 2-9 أ محو فور » مكلام مع ند لئابقلل اب

 مذ لا ا 5 در فل دل رع
 0 هع لكل قش »* ماد لئامقلا تر م اذاو

 »# مكيحال اورتوت مل مث 1 1

 * و آو كالا لزافملا ردك

 0 00 ماك نا

* 

 عوبتلا هريوب ءايب يح

 عوضخو ةلدمي مهش عام

 يحس 1 نقف ١ عمم

 عكو طهر نأو تانثانلا ىف
 ال( ا دسار نأ لق مد دع هلل 0 : 0

 دوءسم ينثدح لاق ىلع نب نسبا ينثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نبا

 ريبص يلوم نآكو لاق نم اتقرفف ةلزتملا نم عوق ىأ علو رذانم نبا يل لاق لاق رشي نبا
 حاير وني مموذا الا سيل تاقف مهم وعدأ ن نش فصاو ناسفن ريبص ونب تاقف عب نبا

 تاقف حابر ون: تفضحو اهبف مهتضرح ناسا تاقف

 عكو طهرنإأو تادئانلا يف * يلي م نويحايرلا نبأ

 لاق ناماس نب ىلع 00 ينع مهودرطف حم ٠ ع اني نود ءاسق لاق

 لاق هدم ىأ نع رع ارسإا نب فويسم نع لالا ىئدحت لاق دير نب ادع قادح

 تين مم تام دولوم مف دلو اكل رفن ةعيس 00 نب و تدازام

 قدحسا ىثدح لاق م هل نب بوقمي ىنثدح لاق را هللا دنع نب 55 0

 الع لهأ نم 3 نبا ناك لاق ينزاملا نامع وبأ ينتدح لاق ىتذللا دمع نبا

 دعا لغش مث ةدمم اف ماقأف اه ة ءاململا رفاوتل بدآلا 1 ىف ةرم<لا ىلا. راص اعاو

 تام املف كعب ايم نك جرخ نا ىلا 1 لواظنف ىف وةثلا باهولا دبع نب ديجملا

 ناك لاق كالملا ءاطع نع ةماعد 5 نك ذو ايرهد ناك هنا 0 موثو كن ملا ديع



 ١ 77د ذ  ]ز ز ز ز ز ز ز ز ز زةزة زةزةز ز 2 ز >2 ز ز زةزة 00

 (ذ)

 فيم وص

 دولذ 9 ند لمؤم ىاه 005 1 ماخلا قا 2ص 0

 عمج ىذلا هباتك ن * يلعولا 00 1 0 نانل ها ةلاو 0 نبال رعشلا

 حولا هد لع اضا لوأ ل صهاط نإ هللا ديعنب هللأ دن نع ةيراح جاش | هيفو هتعلص هيف

 ديشن 2

 م هيسوردانم نا رابخأ رجح

 هللا كيك أ ينك ناك هنا ليقو رفمج أ ينكيو م ا رياك ىلوم رذائم نب دمحم وه

 نبا هل ناك دقو عيرذ ابأ ينكي ناك هنا بييح نبا نع ةياور ( بتكلا ضع يف تدحوو)

 هلو انع هاباو ريغص وهوتاق ارد يدل

 كروص هللا عرذ *« اي النمل كناك
 كرت  لطالاتو + -يرعشلاكهحو طاق

 روقلا ناماس يلو» رذانم نب د# ناك ظحاس ا لاقو هلافو ل ينتك | هلعلو

 0 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر يلوم ة نكي أ نب هلل ديبع 0 0

 ييداو ىمنع 1 نام روقلا ناماس ىعداو ىف" هنأ ة كي نب هللادبع ٠ ىعدا مث فيقثل ادع

 يعد يلوهيعدوهو يلوم يلو» ىلوه رذائم نإاف عوبرب نب رييص يفب 0 لص هنأ رداتم نا

 سس ءلايفمدقم ح معيصف ىعاش ردا ل هربخ انغابو انفع نم. طق هريغ ف عمت أ الام اذهو

 احهف كلذ ن نع لدع 5 هلأ ب أ وأ يف ناكو ارلهأ , 6 ا هنع 0 دق اهف مامأو ةغالاب

 هذهوكانه تاق زاحملا ىلا اهنع ينأ يت> ةرصبلا لعاضا نعا فذقو عاذو كتمو سانلا

 دقاليا> اندم باهولا دبع ناكو ىنةثلا باهولا دع نب هد دنع رذاثم 5 ام ري تالا

 ايأ ىف يف ناكذ اذه.د.ملا دبع يوه رذامنا ناكو ةاورلا ءاركو نيثدحلا هو>و هنع يور

 ا ع هيلع ناكام عييمج نع لاح ديلا دنع تام اءاف رمالا ىلح | 1 اروةسم هنايح

 ىوحتلا كير ن2 انندح لإ شفخأالا ناماس نشل 0 مضاوم 3 5

 لوأ يف ناكو برعلا مالكو ةغالا ع يف اماما ناكو عوبرب نب رييص يىلو» 1 نبا ناك لاق

 باهولادنع نب دي ا دعا ناو نأ ىلإ الا لا ّلِق اونلاريثك دحسحال امزالام اككسان ا

 دنع نب ديجلا دبع توه دعب نمل يات مت 2 4 0 كتفو هرتسس دعب كتبف ىنة ثلا

 ت.جوو تانصلافذقو ءاذيلا روهظاو ضاىعالا مش نا ىلا هرتس دعلا كتم ىنةثلا باهولا

 نايفس هلأسف ةئييع نب نايفس سلاحي ناكو تام يتح اهب ىتبو ةك« ىلا درو دودح هياع
 10 اذكو اذك هل لوشو | جا ةريتست الدو 2 يلا ث ثيدح ينامم نع

 يدمملا هلرداو لاق ضع تاقرب كن 31 هضم بر_أا مالك ناي هس لوقف ان

 (سنع عياسلا ا قانالا 793



| (1) 000 520 : 0 * 

 امفل وش يف َولاةيلادلا هتديصق اهق لاقف هنع تلدعو انانن تقشعت مث ةلب وط:ةدم ديمح نب ديعس |

 ةيراح قشع دق هنا كلذ دعب اهغلب و هيلع فطعتت 0 * يدحو هرهساو يلبل نع نيماش *« |

 هيلا تيتكف نايقلا يراوج نم
 برطلافمالغلاتنأوتبش هه بدالا “ب نسلا يلاعاي

 بطءلاورو رغلا نيب بوص:تت#_!اكرشلاكنايقلان ١ كخيو

 تهذلا نداعم الا نياطي # الو ريقفال نيدصتال

 بلطلاىلا يوكثلاتارفز نع# تادعذا كاوه شت ائيب

 بستكم لعقو ب ظل * يذوكاذواذواذه ظحا:

 ةرعاشلا ضف لاس ديمح نب ديعس دصتقا لاق 7 ىنثدحو لاق مها ربا ( ينربخأ 0(

 لجو يدمج 0 امم ناكف اياد ه هللا تدهأو انلعفف هيلا يضع 5 تا 2 تلاع

 | فحنو نارشو ريثك بيط كلذ عمو ةهكافو ناحير قبط 1 ةقئان 2605 تقاو
 انساحو راهلا رخا يف هتءاجف كروضحب الا مال يرو رس نا ديعس اهبل بتكف 0

 هحولا نس ريرط باش ذعموب وهو انيلا لذدق هل نذاف نانيل ه_هالغ نذآتساف برمشن

 0001 د هام اف و سد لل اج هدف لكشاب تاثلا عفط اجلا نكس
 09 (طتس تيبس املع لما قر متاف ةعقلا نان 5 اضع ظمأ و ا وعقل

 : ١ ل كو ك كسما مث ةعاس ا

 ينكتو ةهنواق 8 يسرق 0 نوما
 سفالا لتقب يصر *# للدتم نم كيدفأ

 ىلا انا لب 2 تلاع تاسا يه

 يساحم يف ة رظأ قر * 001 ينتفلحأ

 سوم اكرما# هول راب كرظن

 ين نم ةبوقعاف ت * زا دقيلا تدسأو
 هنءاسأ نع ىفاحو هنوفه 000 لب هيلع ةيوقع ال لاقو اه 31 ليقف ديه ماقف

 اماق يف" نات 0 انقرتفا مل 3 انموي ةيش هياع انيرششف احزه رعشلا اذه ىف بررع تنغو ١

 هللا دبع نع ( كلا نع يف تدحو ) اديهس تعطقو هتلصاو ّت> لزت 2 هب تقلعو |

 اع هلل] قاخ ا < ضاشلا لصف تناك يدهملا نب مهار ,أ ىل لاق لاق زيعلا نبا

 ديمح نب دع_ل اموي تاقث' ةرواحم يف هتأو ةيطاخم يف هغابأو امالك مودصفأو

 0 و مالكلايف كو“ تذخًادقف اهجرخو اهديقتو اهعاقر لضفل ب كش ناعابأي كنلظأ
 هللاو اهلئاسرو اههالك ذخال ينم ست اهني كانا نيج ا كيش وهو يل لاقف كليب

 كلذ نع اونغتسا امل اهنع مهلئامأو باتكلا لضافأ ذحأ ول ين
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 تفاتايءاوغالاسانلا نسهاو * ” ةقراع دوا هدهام نقللاو
 فصتام لك نمةقن ىلع ينا # ةئبو ينم ةَقث ىلع نكف

 ورمع نبنانب ةيعاشلا لضف تشع االاق نوره نب نود.م يناد> لاقةظحح © ينربخا )

 |مف لاق 3 اداح روظاو املع كر هيلا ديح نإ ديعس نع تادعو ىنغملا

 انا نم راثا ىلع ءازملا ناب * مه تلقف اولاب دقو زءت اولاق
 امك وارتس رول قطي لنه © مى اناولس كلع فو

 اناوعأ هللادم#< ىلع تراص #* ٍ 0 6

 اناونع نينيعلايف ه:.يرتالو « هلكاوشو دالي 1طلايفريذال

 يخلطلا ( قربخأ ) ةيفن ىع هناأو 214 نيدحلا ضف يعد 0
 نءطو ءافح هيف مالك ديح نب ديعس نع هغلب نافه انأ نا يتاكلا ىع وبأ ىنثدح لاق

 بتكف ىرجام ًادم_س غلف انذاك كلذ نع كاملا ناكو ءاجطإب هدعوتف هرم ىلع
 نافه يبا ىلا

 رصحلا غيضلاسأب نمآ فيكو * هتلوصب يدبعلا ينوي يسمأ ْ
 يرذح> هدبك نم ينعنكي نذلو ه ىلج اهفيس نم يفز ر حي سبل نم

 ريغلا نه راصناب تنعا ولو هيبه رك حالا هزرالا الو

 رولا ن لامعا هو # بةعالو شير الب ماوس هل

 رصبلا نع يف بئاص هعهسو 1 نم نم فيكو
 راد ىف وهو دمح ن دعس لا راح ل يرسلا نب دمحم ينثدح لاق يحاطلا يي 0

 ناد ايفو هعاشلا لعف ةقر هءاج ذأ ةردع اف 7 هل ةحاح ىف دل نب نسحلا

 : ناتيبلا

 ١ -كوص
 دب تناو ةيناد رادلاو # ديزت ماقسلاو صقني ريصلا

 دوهجلا اهاوس عيطتسي ال « هناف كيلا رك كر

 لانس ىلا انيضف يدرب دَحأَف يري نع تل ًاسنالو يندعت مو ل لاح يف ناهعان انأ اانأ

 ْ لوقي أتنأف ينم عرتستو تومأ اذوه ت تلاقف اهريخ نع
 انيوع موي ىلا شعأ الو * اعم بارا 5 يلبقتمال

 انشاو ا انف هللا مغريو # ا ىومااع شفنا ناكل

 انودعي سلاما مان م ناحو * انتلي» 0 دق اذا َّق

 انيحاقس و:سوارمضأامدعب نم #. البذ نأ قا .#- انتم

 انين« نازيم ىلا دوعن قح * انمجاضم يف انياع مالس || مث

 قش ةضاعلا لدن بك يبأ يل لاق لاق روزرز نب مساقلا نب مهاربا 0
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 يضف اهلا ريصملا هلأس ةرسعاشلا ىلضف لوسر هءاحو اموب هاعدف ةباوث نب سابعلا ينال اًهدص

 0 ةظاغلا ضعب .اهبأ ةرتاعم امف بتاعي .ةىقر هيلا بتكف سابعلا ىنأ نع رخأتو هعم
 ديعس هيلا

 لد عو ءراث لدي ىدلاو ه لاق ءاقبلا# كباتع .للقا

 لوزي نيح هيلع ع آلا * هفورص تممذنمزنم كيأ ا

 لك وم تافاك لاح لود ءدك تالا هما لكلو

 ليصحتلا مهانفآ اواصخ نا .#. ةعاج . ءاخالا ىلا نودتنلاو
 لوو انئنيب عدصتس اموي # ىدرلاو يللايالا ثادح ا لعاو

 لاوع كم ىلع نزكلو « ةرسضح نكست تقيس نلف

 لوصوم هلي ءافولا ليح # قءاو كل ضاخع سحفتلو

 ةينغملا هذه مهدنعو هناوخا ضعإ لزنم يف ًاديم- رضح هنا ( بتاكلا ىنسويلا رك ذو)
 كلذ دعب تاخدو ذيبنلا ىلع مالكلا ضعبل امون هيلع تيضغف اب ميو اهةشمتي ديعس ناكو
 اوان نأ بحأ اتق ناغابأ نيرح عا ابل اولاقف ءاوس ميلع :تحاسف موقلا:يف وهو

 : ديعس لاق ينءاكرال

 رطخ ىلع هنم هيحاض ناو * ةفلتم رحبلا نأ تنّشا مويلا

 رطل كفوا ني ةنخلا نه 8: فرك لح قرم ان ةايعاا سرك
 ردقلا ىلع انايحأينذلا لمحيو * !ءينذب. انايحأ هينيع مولي *
 *# رع لع هئم ادبا هباَقف * مكعم هلق يانيو هنع نوان

 ىنثدح لاق ةظحح نو تديح ام ادبأ هللاو ك رغأ آل تلاقو هسار تابقو هيلا تدثوف

 0 كف دي نأ دعس لع ةيعاشلا لف كَيَدَغ لاق نوره نب نوء.م

 كلْصأو 0 ا و ىلام ملاظلا اكول :

 كلهن م ىلع يلوم ا فطمي دق # اهلهأ نعام لل فرصتال

 كلفلا ىلع ماظلاب رادف *# اهتقاغ كيف اسف تملظ

 *  كلفغا امو ىتلا امب هللا ماعا اش هللا كراش

 جزهو ليقث ين بررعا تاسالا هذه يف * ةعقرال ااوج هيلا تراصو هلصو تءجارف

 ىريخا ءالعلا ىلا نب دال يناثلا ليقثلا نأ ةزرلا ه-واكذ قريذاو زئعملا نبا نع

 اا 1 نسل لدخ ناك د نا دعم نا ىلا نب دمع اننذح لاق: ىجاطلا
 نب نسحلا هل لاقف كحضو اهارقف اهقوش ةدش اهيف وكشن ةيعاشلا لضف ةعقرب مالغلا هءاح
 بجحاف تحام ىنايحو دق هل لاقو كدحضو اهارقف هيلا اهعفدف اهشرقا كيلع يتاح دلخم

 اهيلإ تكف
 »* تك اهعمد نيعو م باق »# هدهاوش نمىدنعقوشلا فصاواي

ْ 
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 نسحتس يناناك لاقدواد نب هللا دامع لل دم ينثد> لاقدعس يبا نبا ينادح لاق 2-6

 ديمح نب د.ءهس لوق

 ركنمو مان اعااضءبو اليدب * دع تلد دق ىلا نونظت

 رع ويفاضأ ب اق الب فيكف *« ةئهر كيدي يف يف ناك اذا

 | فيفخ نم ءانغ نيتيللا نيذه يف 8 نأش رعشلا يف هل ناوكيا مالغلا اذه شاع نْءل لوغو
 | ناكها رثاسم نب قحسا ينثدح لاق ةحاطيا نبا « ينريخا » هل هلا ضيرق رك ذو لمرلا

 ْ كاك املع سو اهلا 7 ةلفغ ىلع ةيعاشلا لضف هيلع تاخد ذا اموب ديمح نب ديعس 2

 ١ ندع و سواحلا ىننكك سياف رصتلا نه لودر كتاحو ينءاح دق تااقف هدنع مقل نا

 ةهددلا ىلع هتقو نه ديعس لاقف كارا الو كباب مقا

 اياك ام كنس ةلح ال 2 يدالو افلا رج رتل
 ايلات اتمكن كلو نب رة - فاعور لاو ل

 الاخ ري دق نكلو انيلع * يوتا ةبرغ ام تنض ةنعاظف

 ابلالتعاو اهب ايندلا ةلطام ه اهقوعت .مث لاهآلا اهبرقت
 ولاقت و را وم ايلملف ةنما ايكلو د8

 بوعي نب هللا دبع نب دمحم ينثدح لاق دعس فأن هللا دبع انثدح لاق ىمح 0

 اهملا: ب 18 امانا ةماعلا نرد نرخ تفضاغت لاق دواد نبا

 ا بكلايف حفصاو * اضرلا دوع ددحع ىلاعت

 اضرلاكنعو ينع نوضنو * نيقشاعلا ةنس ىلعىر#و

 اننضقال '_ يف ريصرو * ءاوعاذ_طاذه لذبو

 اضرعأ ذأ نع قول * ديبعلاعوضخ الذ عضخمو

 ىغغلا رج تنطبأ ينك * باتملا اذه ذم يناف

 اهفو يلسولا لوأ لق ناماس نب مثا ط تاسالا هذ هيف * هتْطاصو هيلا تراصف

 رود ينأ نب ساعلا وبأ انئدح لاق ٌةحلط كارد ينربخأ لمز فين راصقلا نآل

 نسح ءانغ ىلع ايطصاو لذ أرشا نب 5 ن لففلا ينأ دنع ديمح نب ديعس تاب لاق

 سياف ماقف مه ل هقراشإ هد الذأ ا دقو داع نب 0 لوسر هءادف م ناك

 لوقي 1 هباس

 دصارلاب يقرا مغر ىلع اهنع د ةدليعل سوخحعلا تاب ةليلاب

 دساحلا رذعب اهتحب موقتو *# ةجاحم نمقيال لذاوعلا عدن

 2 وحبقأ ناكف قاف و26 تار ابل نب نام نكس

 دحاحال ايذكم رقملا لوق * اقدصريخضال قطني عمدلاو

 د.ح نب ديمس ناك لاق رودملا يبأ نب ساعلا ا د 0 ةدءاط يأ نبا 0
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 مجضمو بنج نيب موأ عمجو # ير لا ل نأ الا قدمو

 ( ىنثدح) معدوو فرصناف هرتسيفو هللا ظفح يف بهذا انديساي | ولاقو سلجلا لهأ هل م اقف

 قا هكر تارك لاك تكلا للاط قيرهللا دنع ىتدح كا سطلا وبأ سالطلا]ن 0

 اه 00 هب 1 :ظ ا ريغت نم نم اهلا رذتعا ةرعاشلا لضف ىلا ديمح نب دئعس

 ركنمو 2 ناخلا ضعبو الدب * 5 دل تادس دف و نونظت

 رغأو لا باق الب 6 2 :هر كيدي ا اق ناك اذا

 5 لءر فيف> ضار ة دم ايفو لْمَر يروينظلا راصقلا نبال نيتيبلا نيذه ىف

 20 نك هنأ ىارداملا ىلع وبأ يف ند> لاق بئاكلا ةحاط يبأ نب سابعلا نب ىلع

 ديمح نب ديعس انيلا لخدق لاق اهاوهي نسلم لهأ ضع ناكو نيقملا لكع ينأ ةيراج 0

 اكانلاو ةيفر تكف .ةاودلا ديت دحاف ىّقلاو ةيزالعاا يوس امج للعلا لهأ هيلا ما

 لو اهف اذاف اهرحح ىف

 هلعف نسحي نأ هللا قاخ نسحأ ىلعام

 هلدعلق كيلم نم * او تنأ فأن

 هلخب هنع ىلسي ناك * وا يوب ليخمو
 هلذ_ع عفني وا ك-#_,ح ىف لذاعاا 2

 هلغش كب يداؤفو * ىلذعب لوغثم وهف

 هلذب لف نم لعيد ءتناوئوكشلا كا

 انا لارين ىذلا لح اتلاف ةينح ىلإ تياحو همار تانتفقيراللا تائوف

 ءويلا تارق ال «دوتشا يناف انآ اما مالا ل اذن سو انْزلا :ةيقرو نيطايشلا مالك هللاو
 هيلا ىعحراف يموق تاي لاقو درس كدعضف ينعفس اهاعا تابالا هذه ريغ يتالص يف

 تءدحرف تماقف كلذب يفر و هنالص يف اهأر سس نأ ليق هتءفش دق تاسالا 5 ٍينَح

 تاخدف اموب هدنع ناك هنا ينارداملا ىلع وبا ينثدحو ( سابعلا نب ىلع لاق ) اهعضوم ىلا

 كراتع لع تنك دقءانهل: لاقو كلذب رمق دعو ريغ ىلع هَ اهاوهي ناك ةيراح هيلا

 الا للا لتع د الا كتبت ام اوو .ه. .ىل ةقاط غب تاحلا !امآ تلاقق الق نال  امأف
 كاذ يف ديعس لاقف

 «*  باحاألا ةلفغ امتنم «* باقترا ىلع روز كراز

 هاما مدع هانكس ود“ تاقيلاب جلوس م

 بانتحا ةدش ىلا وعدي *. بتع كنمسفنلا يف ناكدق

«* 

«+ 

 تاق كنود. » اعاوط دقو ودين بغل
« 

 *« ىدح# نع تسلا“ تلق

 تاقعلا ةلوسس هرم يف »يمن .تنأو ' هنم بناثلاو »*

5 0 5 
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 لاقف دغ نه انآ تل ت.ةلف ةدحاو م م اعإوهنع اهظفح دق 5 نورشغو في ىهو

 كدعضطف ين هيصوت نأ نآلا كلأ 1 ينتبصوأ كنا هلّكلق 0 0 تأر فك يل إ

 نبا يناد> لاق ةحلط ينأ نب ساسلا نأ ىلع ) كر ( ةيدرسف ملم ربا ن ءيناأسو

 هساعي سانعلا .وبأ ناكو: ةباوث نب ساسلا يبأ ىلع موب ديم نب دعس لخد لاق رودملا ينأ

 يانيتو. ةقطتم هلع ةولا ندع درع اذا ارا 1 ناماغلاب فخشلا ىلع
 اعلا نأ اي هل لاقف ناسح

 عنصيام ائاق قطرقملا اذه # 0 تر
 0 دهاوش بر لا ىلعو #* ةييرب كيللع هتحالم تدهش

 يح( نيحار 3 ء نم حيرت ىت> هيف كل كروي ال هذح لاقو املا | كش

 ديمح نب دبع ناك تاكلا تار لا ننَ تطأ قة 2 ىل لاق لاق هللا همحر

 ةدملا هذه ينع تد هل لاش كل هءاح ع ةدم هنع باغف ىلاوملا 0 ند هل ًامالغ ىو

 هب لزب مو ردقأ ال هللاو ال لاق تيس "لانا انتم دق هل لاقذ يد هن الق ينام مث ١

 لمحف ديلا عضوو تيضر دق هل لاقث فرصنا ةمتعلا ناد عيب اذا هنأ 0 انقشأ ىح

 ددحسملا ماما ىلا اف 0 ةعقر ذخأ ةمّلا تقو برق املف لاطرالاب ىلا ا

 هلوق هنذؤم وهو

 ذليوط ءالسصلا قابض دكا © ناك لآ قنارتلا يذل لق 1
 الإ هاو هك كفرا اهديك هك مدعو اذ الاف قولا ردا
 الا 5 نأ نم يفاعآتو * انيف ةوتفلا ق> يعارتف #*

 ىتفلا لجو ةمتعلا كلت هتليل نذؤيال هنأ فاحي هيلا بتكو كد ةعقرلا نذؤلل أرق املف .
 | همضوم يف تابو هيلع تعقو ةليح اهنأ لعف سراملا توص عمسو ىسمأ يتح نافل رطل

 كلذ يف ديعس لاقو ٠

 1 م ىلع يف واف يوط يت د »55 عاو قل بحلاب تضع |

 نيم ىلوتو تاق مح اه اضراارهذلا نع د رس
 اضمغ وأ ير 01قاذ: نءكادف * اضقن ا آلا ضني مل ١

 # ضرع ةءك وح هتلأس © ئضهام تنسف تقرط يح

 اضقلا انرباكو ناكام ناكف # اضم بيحب لوق ال لاقو

 ةزرلا هجو اكذ كلذب ينربخأ ةقدس نب دمحال جزه تايبالا هذه يف
 ديعس هيق سا يف ناك لا بهو نب ناماس نإ نأ 0 كل ضعءب ىف تد>وو )

 1 اهسياف هبا كل دقو الأ ردشت مف رصعلا دعب ةموق كيعس 1 و س املق ديح نبا

 لودي ًاثنأو بالا يتدضاطعب

 موسم و يأ سم لك نع ان تولأو 8 م حارلا تك 5 مالا



65-0 

 ٍمسلو كيمح نب ديعس رآب د ل نيس راع عي

 ن“ ل نيقاهدلا ا ند نا أ ينك 0 نك ديم نب كيعس نإ ديمح 031 كاهس

 | 6-5 دلو مع دادغب لها ند يول نب ها يهب كوم هنأ لوشي وه ناكو طسوالا كارو

 مالكلا نسح لاح كرم نعاس 6 01 نه رس نيبو ا 0 يف لق ناك م

 هيهذم م 2 داود ينأ 0س ا فلا ةل زيعملا هو>و ند يع هدأ ناكو 0

 ق'اولل وأ هل هنءارب تنان 3 * ةليوط ةدم هسحف قا يلوعش هنأ لاقو مصنع ءملا هب 2

 نم ةعامج اهندشنأو داود ينأ َن دحأ وحب ناكف م [ىعاش ناكو هليبس ىلخت هدعب

 لاق انباحأ

 0 كو لا 2 دا قست تحسم نقل
 دا 3 دربز 1 تيعد # يدع٠نب ورمعهمساناك ولف

 دايأ ِق كلصأ تحلصأ امل © « يثلعفب ودا تدفأ ل

 دالتلا نم ريسلاب كلذبف * لامفيرطتيصادق كتناو

 لا نناديعسا ناد نا يوغالا قاقدلا نب فسوب ا نأ نس سوم نان د

 هانريضحف لاق يبارعالا نب سلجم ىلا كعم هب ضدا هل لاقذ يص وهو اديشن هيا هيلا و

 املف 3 دكت ةربح انعم نكن مو اممسحتساف برعلا 2 ةزوجرأ ندع موب ثاذ

 امندشنأف ما تاق اهكدشنأ نأ بحمأ كتفت مل لاقف ةزوجرالا هذه انتناف هل تلق انفرصنا

 1 1 709055955107257 7777 ل 2 2226 2092 12172227 م م رو

 ننجح

 نةيزنف: نيض1ةن#ة :سشو٠ظففا ب حم

 هد ظح نلا راب

1 



, 
 2 يناهص ألا جيرفلا يبأ مامالل

5 0 
 ب لاه هللأ همحر

 ٠ مل بسسس 7 صا

 0 »ع اءزد نبردعو دحاو ند رع عباسلاءزجلا وهو 00

21212101 101 1 + + + 1 
 7-2 ( نيءاحفلاب رجاتلا يب رغملا ىماس يدنقأ دمم جالا ةرضح) 0

 38 اة 0
 و هي ةيويدخلا ةناخيتكلاب ةعدق ةخد ىلع لبوق ف 0

 ه3 ( يطيقنشلا دمحأ خيشلا ذاتسالا حيحصتب ) ع
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 يي تظن ش ت5ئئتئش452  ييي 2 22222222222222222 تا 2  :

 ةيفحص

 هلو ةئثث نب ور اخ اهم
 ليحل نب لكفولا راع 45
 هيسأو روأسم ناخأ اد

 سه تحب 1-

2 



 ةفيح

. 

 ا

 19ه

 مو

1 

 مم

 ٠:5

5< 

 ٠"

3 

7 

 م5

 ه٠

 هي

 ١5

 ذراع

 ١5

 ١٠

 ١

 ١:١

1 

 ١5

 ١6

 ١6

 وو ١

 ةعيبر ىلأ نب رمح عم يدعسلا ربخو يدع نب رجح لتقم 3
 ءاليملا ةنع رانخا

 لا هرابخأ ضعبو دايز نب عيسبرلا بسن ركذ
 هربخو هبسنو حرش ركذ

 اعاإ جرش جوزتو ردخ تناشز رح
 صاعلا نب ديعس عم ةئيطحلا رابخأ

 هيسأو ةجراخ نب ءامسا نب كلام رابخا

 هيسأو ليخلا ديز راخأ

 هيسأو هيب رابخأ
 ريو تسلا نان

 يدتملا ءالع نأ
 انعاش مرا و

 ىدولاتنيةصكو رخو رك يان نعل ادع كد
 يد و ماج داخل

 توا د
 ةيروذاملا تاوصالا هذه يف مهاربا رب ركذ

 هريخو ريب زاا لّقم 1

 ليقع راح و ريناند را كك

 هيلو فاح راخلا
 هيلو مح راكلا
 لاو رايك
 هنسأ و نإ دا

 ةسفتو دلوأأ نب راع راخلا
 هيسأو طيضألا راح

 هلو ىتع الا نانا



+: )١54( 

 نوتخم ريغ رظب قوف ةرعش وأ * باذ ههجو ىف هتبل نأك
 ىلع قارولا رواسم لخد لاق ىنئادملا نع ثرحلا نب دمجأ انثدعت لاق لعنب نسحلا (ينربخأ )
 هنم 2 قماو هب هنلع ًاعز زح رواسم ىف هجن قط هماكف هقيدص ناكو هدوعن يرألا صيعلا ينأ

 صيعلا 1 لاَقف هماكي

 يتم ىلا اذ يتم يعنت الو يننتو « ةبقن دعب ةض يم ماع لك يفأ

 انف واول رفحا اقلب ناقؤش_ < كنلو :ءنمح نأ مون ,كاشوس
 امدلا فدجناو يعادلاعمستالو * ةوعدل بيجنال ًاميرسص ىسمتف

 هللا همحر تامنا ثيليإ ممم

 هساوص

 يدنعام كنتثي نا وفج يهنأو * يدحو هءرهسأو ىليل نع نيماتت
 دمعلا لتاق ىلع اذام يرظناف ائب # هلعف دقام نيردنام تنك ناف

 يلعسولا يرحم ىف ةبايسلاب قلطم ليق# فيفخ بيرعل ءانغلاو بتاكلا ديمح نب ديعسل رعشلا

 ع

 7 هيسلو ديمح نب ديعس رابخأ هلوأ 0 عباسلا ءزذلا هيليو ريثع سداسلا ءزملا من

 دانا نشا جوف ع ذب ' نفح



250 3 

 ظ رواسم لاقف كاتس ئشسع باذء بتداص نيطلب كا عفدف جارخلا هيلع

 نيمسلايد1اوىترقلانم 0 ىنهالاقللارهاودتد>و

 نيقي ىلع كاذيع نم ادغ * .انييضاقب فرط اذاب نكف
 نبسعن مهن سعىلا تئرب * دهعي اضرع اذا اهل: لقو

 نييلخأ لع ]ع .[ دل دع 8 أمف تح رع املاط كناف :

 د. ةريتع قارولا رواس»م ىم لاق دامح نب ىس وم ندمت دج ىلا لعل نسحلا ينبح ْ

 ظ نيطب ىلا درملا ناك اذا * ليتني> بقوعلايف اريخو

| 
 لود دنأو اربعتسم اهلع فقوف ًاقيدص هل ناكو يموطلا

 13 5ع ا ا رودعم كريقو »+ عساوف كارذ امأ مكاغ نأ

 مم 3 4ويسد هع و ناك اذا د هربق نأ رم روبقملا عفنإ امو

 نب نايفس ن نع حايصلا نب دمحم | 0 لاق يثانرلا انثدح لاق ىع.ش دلا سن وين ليسا

 ْ نايفس نعشد> يجلللا ى يأنب دماحا كلا ضع ند ا ريدا اذه تحسنو) ةئريع

 ا ١ لوه ًامنأ مهحأي ص و م امحأ / اظغاقا 0 رواسم 0 ا1لاق 0 0 هذهو ةثيع نبا

 ساوا 0 ناد 0 تدعم ص 2 نااث »+ ماع ا وعون 0 اذا موق

 يو مهضر اناس ا لاق هودعوتو 0 قف هبانكأو ة هفيدح أ كلذ غلبق

 ةكهرط انا نم دباب. # انوي اموي سائلام اذا

 هفينح ىلأ سابق ن م تاصم »+ 50 رط شانفع مانيلا

 هفيكح ف 0 ا د اهاعو ام هيقفلا عمس اذا

 ىل>رل دجأ ف ت تاحدف را ديد مديف ةفوكلاب ةعاوملا انيعدمت رو ل ىحر 0 يملا غلبق

| 
 ا
 | تئحف رواسناب يلا رواسماي يللاق ىن راقت تل ندح ويف ةف بأ ذو معزا نا
 | ينار اذا ناكو لاق مويلا قامأ سف ىدع ىف تلق تلح سجل لقوا
 !(قرا) يمنا موفلاو بدالا ا ءاذهزا لوقيو هبنجولا ا لوب كلذ دعب ٠

 ناك لاق ةقانلا فنأ يفب 5 رم نا لواذلا دع سلا واكد لاق ديرد نب ندا نادك

 ظ كالذيف رواسم لاف ريسإ رشنالإ هناري> نه 0 فد اذ تناقل الأ ًاةحعيضيال قارولارواسم

 ٌرجاع موقلا نم ىليفط لكو * .ةرورض فاح لك ينع بغت

 الل له ناك ام اذا ءىطب .* ةماو مويا يعدب اذا عسل رس

 هءاحف رفس نم قارولا زواسمل راج مدق لاق لوألا دنع يح لاق نيا قاع ير

 1 0 ناو اولا ىلع هتعضوذ فيغرب تءاحف ءادغ مساقلا ينال يتاه هيزاجا لاَقف هيلع 0 00

 كلذ يف روادس لاف هلم بط | او م لاق 6 مداقلا ١ ابي هللاق رواسم عم
 نيزربطلا هواي كتبأر يح .* ةيكاف طا نإ كا تكا
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 م6 هبسنو رواسم رابخا اجد

 نمةليدح ىلوم هنإ لاقيو رمضم نب ناليع نب سدق ل نم 0 وه

 يورو نيعباتلا ن 5 ردص نا ء ىور دقو هناورو ثيدحلا بادحأ ن* عشا ل املق يف وكن اودع

 نب باوقعلا | وز لاق فاشل للاغ نب روفيط كر ىلع ) قرح ( كتدنطلا بامحصأ 2- هنع

 نب ورم ا رفعد ينثدح لاق قارولا رواسم نع ةما 1 دامه احر لاق تساكإ نب دم

 ةمامع هيلعو بطخ هتفان ىلع وهو 2 هيلع هللا ىلك ىب َِي ا ىلا ر اذن أ ين أك لاق هسأ 0 50-

 نع اه انشألا انريخا لاق ديرد نإ نجلا كب دع )2 نرخ ( هيف 5 ناب اما دق ءادوس

 راو ىم موم نب ىسعل عون قوق ب بتكق ىليل أ ن ١. ىلا نوساي موق ناك لاق يممدالا

 لوقي ا لعش مف م 2 هلءحم نا هياكف قارولا رواسم ينأف مهاصيو مهاغشا ن . 1

 ملا عاشلايف كللبف ح © الصلا لهأب ريشت كار أ
 مدعم عاكس حا ل + اولا لسلق لاعلا ريتك

 مسوملاب ما أعلا قاح 0 20 اكزلا ينولو ةالصلا م

 مرد يدب سلو ىسمأو نإ هموق يف هللاو حب .صاو

 اهركذ انهرك يارد ناز 1 لاق | 0 راواسم هيف لاق هيف انإ ةحاحالا 0 1 نا لاَقف لاقأ

 در دامحو قارولا زواسشم ناك لاق ىزوت /| ينثدح كاف دمت ( قر ل نأ نبأل ةنابص

 لاقف رواسم هيلع لئقأف ل 1 0 بيعل صفح ل ا ِ نعمت -ٍ ةدر نأ نب صفحو

 عبش عي دوعلا ليث 3 دقي + 02 اش صحابي كينيعيف ناك دقل

 عمجأ نحللا ىلع يبد كهدحوو * 0 مالك يف اقع تعبتي

 هطخ ( يدبزملا هللا دع ا نه تذسن ) ةدم.هرجاهو الحد 27 اهلا نم م صفح ماقف

 ىل وم ناؤدع نم مل سدق قلي جحا د ا نأ ناماس ( انادح )

 هيصو» هنبال لاقف مهل

 موب دووعلل كئيج ككحاو »* لئاقل 0 و كباس روس

 موسوم رفصم نسبا ريد # رشم ل ه4 فص ف ووعلا نا

 موؤص ةالصلل دهعتلا نسسح كسائر اق ل بح اصونسحا

 كح انو ىلا كمبو
 انذإ مع ةعادو بيصت َىَح

 مغلك ناسل كاع [فكتو
 مئلستلاب كنثم ةبابش صصخاف * ًاماسم عيبرلا لعتلخد اذاو

 رتبكت افهديع هل هنلا عفدو المح ىدوم نإ ىسع هالو نأ رف انشما كن ا رقدوبأ هب ا امفق لاق

 رعءسم و كائنهداح برعض ند

 هدنع ساجاف ي ونغلاب كيلعو

 ةئيسن عوببلابلط نع كينفت
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 2ك . نم اال نب نعمان نةذاوه نب دايز تنب ةراخأ لي أو ليج أ ينكي ليج ينأ نبا

 مصاع نب سبق نب ةسباط نب ديلولا نب قاذملا تنب ةفب رش لمؤملا م و ةئيطخلا مهحدع نيذلا ةقانلا

 هلوقل كلذب, بقل يوهلا ليتق يقاب ليمح ناكو يرقثملا
 تالا يوطلا ليتق * يناعلا ا ند ِ

 باعل حزام لوق لقتال * انيق كاذ كن هللا» ن

 باعتالا عموا تنك الاه« انام كافوهتأ 0 :

 دخأ وبأ يحو هيأ نع ناملس نب رك 0 نع ةزاجا ىلع نب يي كاذب 6نرخا

 ليلا ىلاوم ن 1 ايوا اب اننغم اندم ًاهالغ يرشأ ليجالأ نأ دانسالا اذه دمح نع هللا همحر

 ةماعلا لهأ نم نيش اعدو موز تاذ هل احا رطذق زرطملا هل لاقي نع لكن كالا
 اينففناخيشلا عفدما زرطملامهعمو مهاجم م وهلا املف ةيعش ردا و بئاسلا اهدال لاقي نيينغم

 هل لاف 16 نمو تاعفام عربا هتلر را ٠ نباي ليج بأي كلو الون لي قال روتعلا لاقف

 امويهثعو لاق نيذه كلزنم تلخدانيح هللا 12 ما كنا دهشأف اناامأ لاق كلام تنجا لذ

 يالوم م طلاقف هل ناتسا ىف وعر لوله هللاقي ةم علا لهانم لحر دنع ممدجاوا هل ءاقدصأ وعدي ظ

 الع رشأ اولاقف مكيلع ترشأ ينوترواش نإو هتلاسر مكتناب دقو ؟وعدأ يف اسرأ دق ليج :

 0 اولا ءانمطأ دقدل اولاقف ن>أو هلي نم هزنأ هللاو مكسلجف هيلا اوبهذنالنأ ىرأ لاق

 هحاطق اموي لح 2 هيلع بضغو مدع ماقأف اولعفف 7 نأ ىلع نونا لاق ص اهو لاق

 نأ ليق يريخ كليو تملع امأ يسعأ يف هللا هللا يف هللا قا ليح انأ كليو لوّش وهو هبرمضف

 هيصإ م هيقتسس ناكف ءام مط اممم ىتاسيإ هل ناتسب يف ةبذع مذ رش ىلا هثعم ناكو لاق ينتشل

 تأ اذا ناملغلا ل ركنأ اذاف ةظيلغ مهل رث رثي نم ىتتسي م مهح يف مهل نادي

 نأ هنأ نع سردإ نيدع ين ى“ ( انثدح ) ًافداص هدحش مهلأسيف هند دعما له ناكدلا

 تداوف م مصاع نب سيقنب ةيلط نب دياولا نب قاذملاتْلب 0 ج هيأ جوز ةصفح ينأ نأ ى*ي

 قارعءلامدق مثة ني دملابناماس نب رفعج ىلا ًاءطقنم ناكو النغ ًافبرظ !سعاشناكو لح نبلمؤملا هل

 كلام نبهللا ديعاهاك.تشا ةاكش يف لوَش يذلا وهو هدنع يلف يدهملا هركذو هللا دبع عم ناكف

 اكعو دق هللا دبع ىلق ذا * ةءاظمضرالا ىلع تاظ

 اكل كاذ لقو كاذل ىسن * تفلت نإ ويب كبام تيلاي

 لوي يذل اوهو
 ابرج نم بحلا رحم فرعي * امنإ ىوهلا رح نم حأ اي

 اهف ءانغلاو اهرك ذ مدقت يتاا تايبالا رك ذو

 هس وص
 ع ىلع هل كاذ ترفغو * يماظ يملاظل تبهو يفا

 رضا نيف كر يت سجس

 ) ريثع سداس يناغالا تا



 هدم لم لج 1 2010

 ٠ ديل لاق اذهو نيْْوملاريمأي كلذك تتلقف
 1 انيعيس دعب ًاعبس كتلمح دقو *© ةشهجت وملا ىلا شت تماق
 * نينانل ءافو ثالثلا يفو « المأ يغلبم ًاثالث يدازت ناف

 لاقف نيعستلا غاب يت شاعف
 اتادر يكنم ن 0 0 «# ةحح نيمست تزواج دق ويف اك

 لاقف نيرشعو ةنام غاب تح هللاو شاعف

 دول> جوحللا نبذل لاول * 10 لنج

 لاقفأ ةئس نيمن راو هم غلب يتح شاعف سحاد ىرح لبق اههد ىوريو

 ديبل فك سانلا اذه لاؤدو * اطوطو ةاملانه تءئس دقلو

 [1رمأو اوعي نم ينكح دود ل يناو يماعاب كلوش يسفن ن م تيوقدقل لاقو كلاادبع مست

 تجرخو تيس“ «1 رن كدت تلج: ليلا نيبو ةتاتباك يتدفق يمغاي سلجا ىل لاقو ةلصب
 لات هللا دبع ىنأدح لاق 0 را ( هراديف ةيعاول ١ 0 تح 5 ف هدنع نم

 سيقلاؤ ىما لزنلاق يفاييشلا 0 قحسا نع ىماسلا نادهط نب هللا دبع نب دم ينثدح لاق
 93 اك لعام ط لاقف لك او نب ركب هوجو هللا ساجو هتيق برضو لئاو نب 2 رجح نبا

 0 وت قاف اهب يلوباط لاق كو ءارمع نم الخ الق خريشالا سعاشانيفام اولا معلا لوق

 هلوش نسدقلا ٌورما 0 رصبق ىلا هعم هب جرخف هب بجعأف هدشناف خيش وهو ةئيف

 ار ناقل لانا يشاو , ©" وداد ردلا يارا يحاص يب

 ارذعنف تو و كلم لوا * كك كَنَع كمال هل تلقف

 رمت لاقف دبصلا ىلا بكرت الاء ررف يف ةكيق نب ور.ضللاق نقلا ورضا نا ريخلا اذهّيف جْرْؤَم لاقو
 بني لابع وذ ريك يناو * ةلالج وذ يننا هيلا توكش

 اويكراف ش>ولانم مط ىرساذإ * ابحصو الهسوالهأ انل لاقف
 «© وص

 الاكل < فيدل لا اغا ىوطا نزح نما حال
 ابوص دقو بهلا يدعم * دقفاريسا بدال تدعصا

 ابنيز دغ لبق رزأ مل نا * ةرماح تيم يلا كلدال

 ابْغ وأ ىهدلا قرش نم ما لبأ م اهلن نا يف حلا كلت

 عماج نبال ءانغلاوةدعفح ينأ نب ناؤرم نب ورم نب ةصفح ينأ نب يم نب لين, لمؤدلل رعشلا
 ىاشهلاو مهاربا نع يطسولاب لمر

 مد ليج نب لمؤلل رابخأ زج
 ” لم ١١ نك ةفنعل قاب عت ناكاو :ناؤ نس راخأ ىف ةمئح نأ تش ىقم دق



 : )ؤه١أ(

 أدرلا ةظانس امي قعرس الو * مما ناب ايون نلف 5

 اننمحبو ىلع انا ربو « هلال ضاوولا ةكارظت دا
 اديس مرصال ءوس ننيماؤت سشفنام كر دعا

 ادفماو اواوتم ينذا نم عارتاو ف هم عرار

 ةتينج نوكأ نا مرح ريغ ىلع

 هدي شر دي ردع

 اذ ةماقملا يف قاتلا اه. اذا هلع وعدن ءرملا 2: ي ردع

 ةبرع تيهو ن تحل ناو

*« 

 ان

 اذقوا وح اذا اهم نس قماالو ا © سرمتمالا ةردقلا ةذاهر | كح
 ادق سم لاما نه كرت مل ميرلا نم *
 مهطخ وهلاوملا ءطو ىلع تربص *

 ليخللا ا دمحأ يورو الع هران دا يفخر

 ادحاو ماع يبرةلاوذ ْنَض اذا

 ادرد>ا ريغ دحام احلا ا د لف اء الا 5 6 محن او

 قح-ءانبا لضفلا ىمع يف ندد لاق يديزلا سابعلا نب دم ( ىنريخا ) لخبلا ديلا دعما در>الا

 رعشأ نم ةدرب يبا ن لالب دنع وهو ع ةياورلا دامح لحر لاسلاق يدع نب مث بلا نع

 لوش ىذلا لاق سانا
 مارب سلو ي“ لل ْن* لأب ف »* يراد ثريح ند صهدلا تانب ينمر

 " امل لاقو

 مال نانع ين-ع اهب تءا> * ةحح نيعست تزواح دقو يناك

 *# مايق نهدعإ اثالث ءونا * اصعلاىلعو ةيمنيت>ارلا ىلع

 ما 00 كلَ يمر ن* لاب ف نإ ىراال ثيح نمرهدلاتانب ينتمر

 ماء_س ريشا يعرأ انكلو * ا_ميهر لينب يعراام نا ولف

 ماهكريغ يربلا ديد اًثيدح # نكي ما | ولاقسانلايفأ رام اذإ

 0 كل تلقا اها 0 »* ةلل هل يدار كا

 ا دل نع ىدع نب 57 انثدح يبا ىلع أ 0 ؛ داح لاق 0 7 نب نيسحلا ىريذا

 ريهأ اب كدحم تى تلْقف أف أه يتلا هتلع ّق ناوص نب كلملا دبع ىلع تاك لاف يعشلا نع

 ةئ.ث نب وره لاق 5 تحصا لاقف نينمؤملا

 0 و يحجي نك افكت *« يراالثي- نم ىهدلاتانب ينمر
 مانبتل كلو او « اه<شالاذا لماهباولف

 ماعو كاذ 5 أءل م اع ليم 107 * ةل-لو مو ليمات ينكلهاو

 الالة وسما فص قتل لع. عم ل 420 27: قلت هن 223 2 اح قش 7304 ع ت1 ح1 7 . د طخ اح اش قتلت 2375-07-1 2 727-7-115200 تحت تنشط هلال ٠



 )مه١(

 م7 هيلو هعق 0 ور“ را 0-١

 ةعدبض نب كلام نب دعس نب عرذ نب ةئيث نب ورهع ةزرب ىلا نع ينابيثلا ورهعوبا ركذ امف وه

 نب يصفا نب بنه نب طساق نب لثاو نب ركب نب ىلع نب بعد نب ةباكع نب ةباعث نإ سق نبا
 دحاو لك دلوهل نم برعلا نم سيل يبلكلا نبا لاق رازن نب ةعيبو نب دسأ نب ةليدج نب .ى عد

 نب ناببش ةليق مهم دحاو لك ةمبرأ دلو هناف ةباكع نب ةيلمث ريغ اهسفنب ةئاق ةدرفم ةلق -

 و ناكو ةليبق وبأ وهو ةبامث نب لهذو ةلبق وبأ وعو لذ نا فو هل وا 0

 خا نمل دق وهو رار نم روما لاق لعب دعا يف ءارعشلا ءامدق نم همم

 هش رط يف هعم تاشدهيلا هحوت ا ريق ىلا هعم هحر اقر ا سقلا ا 1

 قياور نم ( هربخ تخسن ) باطمالو برأ ريغ يفو ةبرغ يف هن وأ غل مئاضلا | رم .كيقرعلا ةتمنتو

 انا نع دعس نا :رعادسا نع ىلع نب ندملا يب را ل اد ىنأ

 الخف ارغاش ةعق نب رم ناك ام. اولاق هناور ىلا هتبنو هعضاوم يف كلذ ترك ذف يب كلا

 يكف |ريغص هفلخو ولأ تامو ةرءشلا نسد> ةماقلا ديدم هج ولا نسح المح اناش ناكو امدقت ه

 هيلعاققر هب امحمدل انحم هيح ناكو نيتقصتلم اهايطشطوو ه.مدق اًدبابس ثناكو دعس نب لي ع همع

 ا كلذ ل 5 طرقا ع ىرعحعلا روع 3 0 لاق ناركلا 000 لاق ىعع ) قريخاو (

 : 31 لاه تاذ داع قع تناك ةعق نب ورمع مع كلام نب دعس نب لبن نإ ةاونلا زتاتن

 ش ترضي يضعه هربي> ىف طيقل لاقو هيما ضع.ا دنرم باغذ كلذ هل روظت لو هب تفغشو ارهع

 توبا كارو نم هب للا كودرال تلاقو 4ةيع كابل لع هوعدب ورءع للا هنازرضأ تثعبف حادقلا

 امو مظع ن ماب تئح دقل لاق هش نع هيدوار مث ةعاس فقوق اعماق نا لح د ملم تلقفف

 | ركذلاو ةءاندلا فوخ هةئم نسما ىمعل د كلذ ٠ نم عنتما م ملول هللاو اذه لثل يعديا ىلثم ناك

 عش ماقلت يننيعدت ةءاسما ىلا لاق كنأوس ًالوأ نلمفتل ا برعلا يف ينع عئاشلا يبقا
 هم م ور< 01 ل تءفكف ةئفحم ت 0 ي رج اب همع ربي نأ تفاخو اهدنع ن

 ديرو يدفن قماسل ءاح ةبارقلا تدار 0 كم وكان ه الحر نا لاف كلام اهل لاَقف ة هيضغتم 58

 املف : ةئفخلا تح هرئا دقتفاف مق 5 نكلو هيمسأ الف انأامأ ت تلاق وه نم لاق ت>رخ ذنم كئارف

 سد 5 ينب نم أهريغو دعس نب 00 ينادحف هريخ يف جرؤم لاق هفرع رئالا يأر

 دنع ناكف ةريملا يللاذ برهث هب هبرمضيل ينأف راقفلا اذ ىهسلا فيس ا 8! ناكو |ولاق ةيلعلا نبا أ

 هل لاقف ىتودرطا موقلا نادنه نب ورع لاقو مهرتكل دلع ىنب ىلع لع ىو نكي مو نيمخلا

 مهو بضغف كموق ىلا كتددر امر تنك ؟ نافذ هل رعأ نع شف اناو 6 2 دقوالا اولعفام

 لاقهناف ( ورمت وبا اماو ) ىهنا هيلا رذتعاو همي حدمو كلذ نع ضيع مت 6 دب رم ءاخمو هادم

 همح ىلا رذتم, ورم لاقف هباق نم هعضومل هبناعي ملو هنع ضرعاو ارمع ريغ كلذب دنسم عمس امل

 ادغ ارظتنو ىلهش امم2 ناو * ادوزت نا الحتتال ىليلح



 ( 1 ١6/0
 يت حس سس سس سس سس حسك ورا

 كلاسلا هلغاتفاض مد ديرط عنو نارا
 كتاوفلا فويسلا مضلا نم ىنتمح # يمالظ دارا جاحح ريغ ولو

 كزاينلا ءاقللا موي تقلتحا اذا * ةرصق ةعمر نم قدص ناو

 كلا :دوسأ مويلاو مهحامرأو * ميفوسب مباح نع نوناك
 جرؤم نبا نع فودحنم نب ديوس نب ىلع نب هللا دنع ينندح لاق ىف نسحلا وا (ينربخا )

 هلوق هدشناف ناو سم نب كالملا دنع ىلع ةعسر ينأ ينب , ىثعا لخد لاق هبا نع

 نسمأ كتم نيج مولا كاوا ظ د00 0

 سمش دبع ةداس ديزن كاذك * افعض فعءذلا ديزت ادغ تناو

 ةثراحو ًاشيقنيلجر دلو ةماما نافلاق ةماما ينب نمهل تاقف لاقتنا ةعيبر يبا ىنب يانم هل لاقف
 ةرصخعمأب ماقف لاق هتجوت ركب تناكىذلا وهوةثراح دلو نم انا تلق لاق لح رخالاو محن امهدحأف

 تاعجف ينبذكت الف ىنتثدح اذاف !ولعشي ملو اوممةعيبر يبأ يب , اخااي لاق مث ينطب يف اب زءغف هدي يف

 نبدمحا 0 ينا نبا انثدح لاق يمع (قويحا) 0 رق ثدحا الا ادهع هل

 0 يثعا يا لاق ينكلا ( نع سارف نب دم سارف وبا ىنثدح لاق يعاشلا مثلا

 لاقف :ءاكو ءاطعاف اة دبات هل 15

 همارغلاو بئاونلا ءبعىلع #* نصح نب ةحراخ نب ءامسال

 ةماي سكاكا وسلا يلع # اليو امون .اللعت لقا

 هماسنب ةجان قوف احير © اعب عاتب ىذلا ةلقصمو

 كلا ىنثدخ سارف وبا لاق رعشلا ةرورمضل ةارمأ يو الجر ةنجان لمح ىلكلا لاق

 لاقف دبع ىلو وهو كلملا دبع نب ناماس ىلع ةعمبر ىنأ يفب تعا دك لاق نا .

 رار كو ىحي ءاسما اك ريالا ناماس اننا

 ءرشاح للا الو هلخد ول اال © اذرفتندب ئوحتلا يف تدك اذا

 هرما دوخلابو ةيهان لخا ىلع © هريمض نه هلاؤد ىمقاش الف

 هيدي الم دقو جرحف .هولضوذ هتلصب هلاودو هموق نم هنرضحم لاك ند لكارغاو مك 0

 فير :
 الاخ يفاوي الاخ ا « الاوسالا ةمامأ كتان

 الايزالا حب ملا عم يفأي و * اهداعبنم ل الا عم يفاوب

 الاوثلات اون سَ تدهشولو © ا ن“ لذ كلذف

 ي

 الايزلا طيلخلا دجا ليقو *« اونلعا ذا يلق عبر دقف



)١65( 
 تت 0 ا ل نس م ب 21 تب هدو ل رج جوج ص مم نان 1 مجم وم تع بع د بج يكس م م مج اح :

 ما لك كايف دينا

 بغار لك بغرب هلثم يف * بجحاو كيلءقح ىفكل له

 بئاغو .رضاح نبي .ساثلا ىف *
 نب

 بئاع لك بتعع ع أربم ان تساكملا تع تع ناو

 نإ

3 

 بئاد حاورو ودغ لوط © بحاصو ينتيفك نا تسلو

 بئاخم .اهيدسا' ةممل: نم :# بجاحلا فنعو.بالا ةدسو

 هل لاَقف نايفسوىلا داعف هيلع ًأطبأف نايفس هماكف ياكل /| دربالا نب نايفس ىتاف ديز هياع طب ًق

 ابايه سانا مالك نم نكتالو *« 5 تناف ل تال وا

 . الثذا سانلا ءاعفش نم ناف * انذ نكمل فنا ةعافش عفشاو

 ةعيب ريب ىنب ينعا لخد بيبح نب دم لاق هتحاح يضق يتح هقرافي تتاكلا ديز نايف يلاف

 كا رأىلام نينمومل ا هل لاقف دمي الو ريبزلا نبا ةبراحل جورألا يف ددرت, وهو كلما دبع ىلع

 كيأ رضماو كترصنل ذفنا ماحجالا يلإ حنو مادق الاب مهنو مزعلا كدعق,و مزحلا كضومي امولتم

 ةفقرتفم مهللكو نودحم كال خ نيو نوتقام هل هءادكأو ربدم هدحو لقم كدخ كودع ىلإ هحوتو

 كضرخالوحصانهنع كطبشي الو نارك نا عج نم قئونامةللاو ةع.تمم كيلع انتاكو

 لاَقف حصان ب باقو دودو ناسلب قطنت كناف اماه لاف انايسأ كلذ يف تلق دقو شاغ هيلع

 اهاحأف اهل. جاتنلا لح * قلاك ةفالخلا نم ريبزلا لا

 لماع محأ تعيضف قيطت الام © تامح هلو ا نم فايعلاكلا

 ًايلابما لوحظ اوما 2 تعاونانال ىلا ا

 الاتو ا 01 مهيفال اومكيف ةفالسحلا نا

 اهلافقأ حتقاف كني ضوئاف » اقاغم الفقتارب لا ىلع اوما

 001 ا الو راح" نود, لقتل تيت الا نإ هللا دبع اي: تقدس لاقو كلل كلم كتشف |
 اس1 لاق ةيساقلم هلليمأو نك وأ مو انبسح وهو هياعمتلا نيعتسنو هللا ءاش نإ هتزدانم |

 ن٠ جاجملا غ غرف املف ناورم نب رشب دنع تناك ةلاخل هحرطاو 3 اند دق جاححلا ناك

 8 مرضح نم لاقف مهن'وبو قارعلا لهأ خبوب لمخو كمشالا نبا هكا 13

 لاقف ةيصءلل ىهاحو ةعاطلا عاخ نم لوا مهو ةفوكلا لع, نم 0 5 تيزلا نآ ةرصللا

 نم ءاج ذا يمودسلا نايمه نب ريرج ع. ةيصعملا رهظا نم لوا ةرصبلا لهأ لبال ةفوكلا لهأ
 هاعداالوبنذنم ءاربال ريمالا هللا حاصا لاقف ةعيبر يا ينب ينعا ماقف كلذ نم اورثك او دنبلا

 كلذو كرصن الا هللا ىنأف كلاتق يف اميجح اودهََحا هللاو دق نيرصملا نم دحال ةمصع ىف هللا ىلع

 الولف وجنف كوفعو هللا وفع مومسوف تردق ذا ترفغو تركشو اورفكو تربصو اوعزج مها

 قدح نينم'وملا ع ىلا ةدافولل أب لاقو. المح هل لاقو همالكب جاححلا رسسف اوكلهو اودابل كلذ

 هيب نع ق>سانب دامح ينثدح لاق عكو فاخ نب د#م (ينريخا) يهتنأ انك عمس

 هيلا ردّ لاقفهيلع بضغف دوراخلا نب هللادع ينثر ةعسبر يبأ ىنب ىثعانا جاجحلا غاب لاق



 كجم

 +>»١ لا 00

 )هه١(

 لوقيًأشأ أت لمتحا املف اهل نمض ناك ام اهطعي ملو اهقرافف هيلع تزشنف ةفيصوو لام ىلع ةأرعا
 فئاصولا(ممحاصيفاوغلااماذا * ةفيصو ريغب تنا 5 ما

 فراش ءايد>قالخالاةمعتم © ةيزإ سومش تن اا

 فقاووهوهلصوتمارلاملاع * افقاو سس "ا نا ول

 رم ال[ انلخو ةديع اا:تدعا لاق زاجل اند ناك د يبا نبا انثدح لاق ميكو ( انربخا )

 طضالا رش

 همطق !نا تب رقلا صفو كن# الج ونادعلا اخ لكو

 زجعلاو © هب كانا ام ىهدلا نم ليقاف * هافرعىذلاتيبلاف تنب زمعو ًاتنب الا هنم افرع اف
 مك نب ةانم ديز نب دعس ب ن* 0 * هعدخلا نم ىرذاع نه موقاي #

 يف عراف الفا و ما ه يتهوصخ> ىفالو ىصم ايف اناامو

 ىن>اام شن هىالو.فءاخالو# ةيان> دنع ىالوم 1 و

 مع نع يلع. ب ولاب ليش يفان مهارب ال ءانغلاو ةعربر يف يذعال علا

 7 ةيساو ئدعالا رابخا 1

 | لهذ نب ةعيبر يلا نب ةثراحنب ورم نب سيق نب بيح نب :ةحراخ نب هللا دبع هءسا يثعالا ظ

 أ نب بنع نب هطباق. نب لاو نب رك" نبا ىلع ننا اسحب نب ةباكع نينيمحلا ةيلشل رب ن١ 1

 أ ناكو ةنوكلا ى 1 نه. يمالاسا سعاش رازا نب ةعسر نب ا نب .ةليذح نب ئمد نب يتلا

 دش ىم انثذح لاق يدبزلا سايعلا نا 0 ,خأ ( رمأ 1 باص“ دا بهذملا يناورم

 | ته سافلة نرد زن ا نبا 22 يرحلاو تايح نإ هك نب هللا ديبع نبا

 لاق كنم ىت يذلا امن كلما د.ع.هل لاقف نأو رم نب كلا دبع ىلع ةعمبر يني ىذعا مدق الاق هنأ

 لوقا يذلا انأ

 يفد عراق الو ىتح مضارع # قموصخ يفالويصاىن انا امو

 جا مرش هاف يالاوم فئاخالو « ةباتح دنع يالوم مسم الو

 يدا تنكس انوا َّت رص اع * ملاع ينج ني اداثوذ ناو

 ي ءا نم فرعاو لع ىلع لوقأ * ينأأ بالا و ضل ف يناضفو

 نباوباريخ تاضفدقس اذا ىلع # .هناو ناورمتاذف ذا تحبصاف

 رشعو با تو ةرشعو مهرد فال يروي هل سماو اذه ىلع ينمولب. نم كلما دبع لاقف

 هل يرجاو اهب كل بتكي بتاكلا ديز ىلا ضما هلآلاقو برج فاا ةمطقاو .لبالا نم ضنارف

 هل لاقف هددري لمجف ءانأف ادغ ينتئاهل لاقف اديز يفأف .اليع نيثإلث ىلع
 ك2 2 مو



)١85( 
 ل 1 ا حم امس اع ع عع سس < دج ل < لج زر تن مسسس  دعسع عمو د حسم مع ع وع مع و وج مع ع 11

 هعش هشدعإ اننعرق ن ما # ب كانا امرهدلا ن م ليقاف

 هم ياو عبصلاو #« هعس مومهلا ند مه لكل

 هتياور نم رصنبلا يرحيف ةبانسلاب لوأ ليش كا * نإ دمحال ٠ ءانغلاو عير 5 نب طضضألل رءثلا

 0 نقلا لأ كنق هع لك دعا تلا و لمر ف.فخ هس رط يف ينغإ هانعمسو

 هنع ان الو هعئاض فرعي مو ةفيرطلا هذه يف ىكملا ى< يح

 م كندا طيضالا رايخا 0

 ةئييع نإ 0 ينري> الم وبا لاق لاق ىهاط نب هللا دع 5 لاق ةمادق نب رفعح ( ينربخا )

 .لاقمل فمما مامامدقت ب را يف ىتا اذإ ناك اكرف ةم علرف طرضالا ناك لاق سءش ديعىفب دحا

 هلزانا قشعم يف ف آلا »+ هلثال> 2 يذلا انا

 نءمحاف طيضالا كرف نع ربخلا ن رقدصي نأ ىلع ندقاعتف نرءس ةليل تاذ هؤاسن عمتجاف لاق

 ا ةلارك 0 ب هتليل 0 نكادحا زجمتا اماخ نهادحال تلاقف ةر 0 هنال كلذ

 نهد ن٠ يشب
 ل 0 5 5 رام ةوظحأل هنأق هر ىلا اونذ>ست ناب ل لاَقف كلاح ع

 مطلاهتلاخو ةلظنح نإ كالام 3 مراد تن هج طرضالا ا وا لاق انسوعد اذهلأ كل 1

 طرضالا لع 6-5 نم اموقم املا وب كارا كاعس نب كا يبا سمشدعو مح 3 مراد تدل

 ناك اعو همم نيد 0 هموق ب رع نأ 3 افوذ ممر مصل 4 0 تا !او ليلا مهلا نسال

 كلذ يف لاقف هبأر ىلع مهنا كلذ ّ هوراو هيلع . اوفلاخو هوضش : همربأ اذاف يأرا اب مهاع رب رمش

 ه4عم حالف ال ح 5 يأ او #* ةمس مو.طا ند م كل

 هعفر لو ىهدلاو اموب عكر »+ نأ كلعربةفلا (١)نرقحت ال

 هعطق نأ بار ما ا 2 طال صوناديعيلالامح لصو

 هعمج نم ريغ نال( لك ايو.« هلك |, قمع . كامل عج دق

 00 ا كلع »+ ال كيبصم لد ا

 هش هبغو يحلب لسا 0 هلتياوغ تيا ا اذا يت

 هعدقلا نم يرذاعنم موقاي 0 يعدو 10 نع د

 هيعق ه4سشنعا ًانيع رقنع * هب كانأ ام ىهدلا ند لدقاف

 جوز دق عبرت نب طيضالا ناك لاق ينئادملا نع ناو 0152 لاق ىلع نب نسحلا ( ينرخا (

 يون باب يف نوبوحتلا دهشتسإ ةياورلا هذهبو نرقحم ال لدب نيمن ال ةروهشملا ةياورلاو (1)

 نع وذ نفي ل + نوثلاو فورحلا رخآ ءانلا نولكسو ءاطا 0 نكي ال ينيعلا لاق دكوتلا

 ما نكاس اهلنقتسا امل ةفيفخلا نونلا تفذخل ةحوتفم اهالوا
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 ه5 3دنهرءافلا هذي © دق ديلولا نب رامعأ

 هركسس هيك قومو * يقنع ن6 أ له

 هرذصه مهف لقعو * أورد مميحمو

 هربخلا و طيرلا دايحو * انلناسملا ضيا قاخ

 000 # هب 5 1ك

 نأ ةيوارلا دام ن نع ىدع نب مثيلا نع يرعلا انثدح لاق ىتا ركلا انثدح لاق ىمع ( ينربخأ )

 انزلا امأ لاق ان ناو فارع اا كرتت وأ كجوزتأ ال تلاقف هموق ن نم: عا بطخ ددلولا نب ةرامع

 7 ثكمو [ يور ترش تلتمس دو كدا ليلا الو كرا دا هلاامأو هكراف

 ا ترش هدنعو رامحكرفا ربت جرخو هنتقان بكروهتاح موب تاذ سمل هنامث برشال انيح

 ح3 ينيدنع سيل لاقف كليو موطأ رامذال لاقف مهدنعأ“ اودشا دقو مماع لخدف 0

 كارد ايا اريك 7 مهاقسف نوب رشي "يش مهعم نكي كب لو مهقسا لاقف اهن ولكأف هتقان م ط

 لاف هتمالو ب رشت اال فلم ما هل تلاق هناا هيار اماف هلهأ ينأف جرذ مْ ددع

 مئانغلاك مهدنع يعادناا نكاح ان اودسا اذافوعمأ تارعثلا اًكذلو

 0 ملاعب سيب نايرلا ةلزنع ه« انعدن ر.عماياتكلو
 مراغ ريسغ املاس اهنم جرخا نا »* ةوشأ موقلا عرصص ا كلا

 مدان لا يف يضن م ع عادخلا دلو * مف ا نك م يناك الخ

 نب رمع نأ ريمعنب كلملا دبع نع ةناوعإ ىنأ نع يرءءانع ا 1 انثدح لاف ) قرع (

 | بوقعا 0 ميولايف ينثدح دقوةناوع 0 1 اذكه يرحعلا لاو نبرجاهملايف كور مق باطخلا
| 
| 
 ا
ْ 

 ىلا ثعإ ي وزلا ةعب ريلأ نبهللا دبع نا كالذدهش 0 لاو 1 كللاادبع ن ء ىنقلاا

 ' ىلإ نإ ؛ رفعج نإ دولا ك5 ىلا نإ راح لاق نب د.حلاب ىلع رغع لاقف ن علا نم لاحم 1 رمع

 د#و ةعئلب ىنأ ل 0 دمتو مز> نب ورم نب د#تو هللا 1 نب ةحاط نب دحمو لاطأ

 تان بعل 0 طاف 5 ادم لسو هيلع هللا ىلص يبا ءامم مولكو باطخ ينخحا بطاح نإ ظ
 لاقفهدنع ىراصن الات ديزناكو ففكا رد مو لت هل امج ينم رهعم 1 ربع دل لاقي امف |

 وهىذلا نالفللاقف اذه 1 رم لاقف هدنع مهدحأ م تناك اهاضفا 0 اغذ ةل> بلقعأ مع هل

 00 نب ةرامع لوس لاو هددرا رم لاقف هسر |

 ماغي ًاملاس اهنا جرا نأ © ءوشلا عوقلا عرش الكل
 مداني وست سعاد لو# مهن ع نك 5 يناك الخ

 هدب و رعأ ل لاق 6 اهلل> مْ بوب تيطغف دوربلاب ع 3 مدانتلا يفاصت ن م ةناوع وبأ لاقو

 هل مقام وهتلح لدا
 ٠.6 وص

 هي نم ريق لاما: لكااروا ا هلك 1 ري لامل م

 ( رشع سداس - يناغالا )0 ٠٠١



 )؟*ة١ا(

 نسحلا ) قرشا ١ اهيظفح < هيلع اهددرف ىلع اهددر لاق مْ هت تلطتلا َىَح ةفلتم 03

 نع ي- ماو لاس || جرؤم 28 ا نب عم م لاق ىررتعلا ليلع 5 ندحلا 00 لاق ىلع نإ

 هب تيهذف تااردعلا بهذم نع اهدريل هع تنب ةز> ناط> نب نارمع جوز ' لاق هدح نع هن نا

 اهنف لاق انف رمشلا ابف لوقي لمجف مييأر ىلا
 كيف اهلك قدص تالخب نثه * ىتاخ نمناك ام ىلعيفا ز رمحاي

 ككيز ال ينأو تع ايف * اذك لقأ مل يفا ب هللا

 نب ميطا نع ير ها نع انباحصأ ضع 0 وه نب ده هع انيدد لاو ندا ) ينربخأ 1

 تلاق ىلب لاق كرع ع يف بذكتاالا كنز لل هل ح تلاق ناطح نب نارمم ةأرما نأ ىدسع

 كلوق 50-5 ذأ

 ةئاثا م عجشأ ناك نن روت نس 2 كاذكو

 ىلع ردش ال لكس ازك ة هس الم حق روت 0 53 رع 01 2 لاق 1 لس نعد عجشأ لجر نوكيا

 ةئردم حاف
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 هس وص
 يدلجحالو يسار مظعيف ةروسدل 5 لح اموبارمثللا 2 دوق يعد

 درع قع: ن وكي برش يف ريخ الو * اهنابرشاف ميغ 0 يعد

 ليش فيفخ حرس نبال ءانغلاو يموز#لا ةريغملا نب د.لولا نب ٌةرامعل نعفلا

 1-3 ةيسلو ديلولا 39 ةرامم ا 0

 نا ىذا نب 0 ةسمم نب ةظّي نب موزخم نر رمع نب هللا دبع نب ةربغملا نب ديلولا نب ةرامع

 ورئألا دحا مولع 0 ةكراا هاي ناكو د.>ولاهل لاقي )0( لكراا داوزا دخن اذهوللاغ

 يذ لكل ص110 1 1 دياولا نب ةرام ناكو ردت هيلا جاتحمام هودوزو هتفايض اونس>او

 نع رك نب ريبزاا انثدح لاق بيءش نب هللأ دع انثدح لاق يم 5 شارف نه ةضراع |

 لاقف شتنم وهو هلع فقوف رمع ىلا نب رفاسع ديلولا نب ةرام سم لاق يمازلا

 رزالاو طيرلا داسحو #« ان ناس ضيبلا قاح

 رءقلاو سوشلا 2 # هب قدحا انك اراح . ١

 لاذ هيما نب وروع ين نإ رفاسم هباح اف

 )١( باسنا يف را نبا نع يدادغيلا ل ا بكرلا داوزا دحا اذهو هلوق 0

 وبا كألاثلا 8 ا ةعمز ىاثلاةم 1 نب وردع 3 رفاسم ةياللع نشرك ند كرا داوزا |

 هأ ةثالثاا ءال'وه ريغ

3-1 
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 ماكح يتب نم فصلا كلام * ”اولاكو :دالبب || نم ينوريط

 ل ينوكو ره .لاانب افخ دج دق يريس قا
 < ال كربلا د ماضتال نأب يف نة سأ دو

 اا وا نام دحب ف # ضنلا احلا نم ىلو ينارادق

 لاق هّتط رش 0 نإ! 3 كلللادبعل ة ةماع الو ىلع نب مهار .ا دوسالا كلااو لاق

 د ءارك 1 127 لب نو | ا اذا لاح +

 : ن همومدملا كلام ناك لاق هسا 8ع 4 ىنأ ب ناماس كَ سس ريدا نإ لع يرد ي زا لأ لاو
| 
 نم اهسفن تمر ماح 0 نم ةا 0 نع َّآ 0 ةلل ثا ا رف 3 هلل عاف ف سانلا نيكل

 ىلع نا معاي ا هون رمت ا اءاهأ توصلا عميس هيلع تناك حلطس َّق وف

 "ل ماع هدعبإ 0 هتطرش ل لع ماكح نب منا ديع ناكو اطوا ىلا هن هب دي صشلإ هاو ةيضاملا تاسالاب هاحف

 مامغأا بوص تريةس ام 0 »ب ماطالا و عزجلاب يماس ر اد

 يع نبا يابسالا نيالا نيبحا ( يوبحلا )ناس نإ نار ىلا جاموس هلال |
 ٍ نب ورم امدح لاق. ينزاملا نامع وبا اثدح لاق يودعالا ىرباعلا مدر نب رفع وبا ىنثدح لاق |

 لاق مْ هيلع فقوذ هلوح سانلاو دخل وهو قدزرفلا ىلع ناطح نب نارءع لله لاق ةذمر

 دانسلا دأب امتي نا * نلطدل داعلا دلما اا
 داوعلا ٌمسقملا لضف جراو ف ' مهلا تيلط ام هللا لثساف
 دا 2 ليد 0 #2 هيف نيل داوحلا ف لال

 كانزلا نت نوره. لاقو ا رش هنم ان.قلل ا اذه اع لذح لككو رع دلل نأ الول قدزرفلا لاذ

 نب صفح نب نايات ناديك و دحلا 0000 لاق قرلا دوف نإ نحلل دع(

 ندعم د 0 نع هنا نإ ديزي م لاق يودملا مشاه نب 4 ةهيدس نب مه> يبأ نب هللا دبع

 هراهم ند سان كلا دبع نب ةماسم دنع عمتجا لاق يندملا ا نا ىدع ,نع يالا

 هل لاقف مكحأ و ظعوا ٍبرعلا هتلاق تنب يا ةمادم لاقف ىعاشلا ىلعالا هع نب هللا ديع مهف

 هلوق هللا دع

 ديا لطابل لاق ءالع الف. © ةسار نيدلاالع قد اصامابك
 لوقا كح ناطح نبا رعش ينظءوام طق ر مث ينظعوام هللاو هنأ ةيلدفا كافل

 |ذعوأ كو حا رافت -نافودإ * ةلنءا نراش 3 مول كا

 11م كل هريغ انكم عند امو هاقأ مْ تول ل اأ ةةمماس كفل هللإ او امأ رض ند ضع لاق

 لاق لاق كاذ فو

 )حالا هلالام اذا ناف توملاو * .ةقلاخ نود ؟ يش تولا رحمي آل

 0 هدسعب امف تولاو توءال © عضتم توملا ماعلا
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 فاعّدلا نه نبا ينان « ا. كل ةايْا داز دل

 ف ءافعضال ن رلا يف يلو دع يي روم تو دالتكلاةآلولو

 نحرلا يف ناو هلار ل كلذيف نا ىخأ قدص لوقيو 1ك تاينالا ارقي ىسيع ساجف لاق ظ
 تءهس لاق را 0 ونا ينريخا ناب دعينا ظخ نم تذخا ( نوراه لاقو ) افاك اقعضلل

 اولاقمكن ر فارعأ و ! مط لاقف ناورم نإ كالا ادبع د.:غ ءا دكا تحل نولودل ى لا حاعأ |

 | ناطح نب نا مع 5 وه ن هو ل !او ممم هرعشا وه ند َّى دوق نيئمؤاارب 0 اوندك لطخالا لاَقف 7

 ) انريخا) يل يمنا اوبذك «بذك واف يكف مهتافخ قداصوهو لاق هنآ لاَ مهه ر 0 راص كو لاق

 اشار 3 0 نبا لعن دعب دهحأ نع دعس ينأ نإ ء هيوروهم ان”دح لاق ىلع نب ع

 د دوسالا نأ ن 3 ريب زلا نب هللا دبع نب دابع و ىح نع باهولا دنع نب بوقعا نب 2 نع

 بديشو يعج احلا ىلع ت تلح دال ةيروركلا هلا : 1 نأ هبأ 0 ىرهزأا نع يراقلا ن محرلا ديع 3

 لاق هءاط يف ٍِ جاححلاناك دقو ناطح نب ا هيلارتكف هرعصق هيلع قاغاو اهم نم هفو 8م

 0 ند لغم ءادبر #* ةماعت بورا يف و ىلع داع

 1 0 اق ناك لب ه7 ىغولايف ةلازغىلاتز راله
 راد 00 0 + نيراو وقل هق ةلازغ ع تعدص

 دلاخ نبا دمع انثدح لاق 0-0 لا ع ([ عا غابتذ نب حور ىلع لزنق مأشلاب قل 3

 دشأناطح نب نأر همعناك لاق مزاح نبارب رح انثدح لاق ىلوملا داع نب دمع انثدخ لاق برح وأ أ

 أ .رور> نإ مع راصف همصخف هم_صاخق ييرور> ينارعأ هيقل ي 6 ةيروردال وصخ 2

 ذخأيمل ثيح ناطح نءا اد 0 دقا لوشي قدزرف ملا ناك مزاح 0 رار لاق ةنأرإ ع 0

 0ع نبا كانك نو 0 2 2 ل اننا هيف انذخأ مف ذخأواو هيف انذخأ ايف

٠ 
 ظ

 ظ
 ىسودسلا فوحعتم نب ديوس نب هللا دنغ نب 0 ق ريخألاقىرتملا ليلع نب نسا ينربخأ لاق ظ

 ىنتدح لاق ا ا وعو ةداوسنب ميت ب ىنثدح لاق هيب نع جرؤ»م نب دعا نر لاق

 ناكو جراوخلا ن 0 اهذ ن صم اع ينم الجحر مومذمل كلام ناك لاق ىم وكل ماوعلا 5

 لوش يدش ؛ا هبزاول يق وهو و هيلع تلخدف ماوعلا وبأ.لاق هيلطإ طي جاححلا |

 يوطأ نع جوحللا س منا 0 ل »* 6-0 || َْك اذ باق اي ّك 31 1

 ىدن طاو ةلالضلا ال رصمو #* هس آر لاش دقو يمعل : رذعامو

 عاذرلا مهلك سان || فاح سانلا ىلع نإ ا 0 يذلا بذل | مسق ولو

 يجضلاو تا._علا لاطن حببصاو د عا ليالاب ن راك ل ان كل ند ناو 37

 ةماشأل كلاذك ناكف ناد نب ناَح ينحل 0 اع 8 ىنءلغيس لاق اهداغنا . نم غرف املف لاق

 يال ن1 هر هلا لال ردع ءارسفلا قل دحأ لوفأل ناكو نارمجلا نان اهاود
 هاداف رححم لزنف جاجحلا نم ةءاعلا ىلا بره مث لاق امهيوذو ءانقلا 0 كك ةرهشلا



 4 ا
 9س لل يف

 عاس هب يعل قد ||| *" يا 0 »+ اركرات ريغ يبئاف ةالصلا امأ

 عازوأل ع خي ىلإ دبر اذام »+ يانسصو ىرعن علال فدكاف

 عاد العال ل اعد اموق * هترساو عابتز ناحورب مك

 عاجم ريغ يمونوحي ىخرع # هب توعد اهف ةنس م-مرواج
 عاننم بيشلا اذهب بدبللا بسحب © [ةنداحب . ىتنم كناف لاف

 نورك ديو هيلع نونديو أ نب ساد لال ىبأ 1 و ناءعب لزنف جرخ مث

 ناسيم ذور يف لزنأ برهف هبلطف هناكم جاجحلا غلبو مهدنع هرمأ سيو هلضف روطاف لق

 لجر ىلع كانه الزان ناك دقو تام يتح هب لزب ف ةفوكلا يناح يللا داوسلا جيداسط نم جوسط

 كلذ يف لاقف دزالا نم

 رفخاوىنالا جحب نيف ع رسما سا - ىرشادكع ل
 رصتع تا يود دوغ مطامو * 0 هللا عم موده تر

 ريثنلا بان .اذالوررف ةئايع ©« ةرساورت 1 دال نادال ند
 لاق: ننحم ]وب رق دارآ نوخارلا الاقو ١ ساعتسالا ريكتلا سنالا ىديزتلا لاق

 رضموأ ةعيبر نم أولاقف يودي © رشم ال انها يف تحبصأو
 رفز هيحاصو حور يف لاق م6 * ةهافس كلتو ناطح# ىلا 1

 رفن اذ ناك ناو مهنم ينريصت © ةبسنب رسيالا مهم امو
 0 نم هللا هللادابع لوا و * دحاو هللاو مالسالا وب نحت

 نارمع ناك لاق ناملس نب يلا ءيم.دالا انثدح لاق ىثايرلا انثدح لاق يديزيلا ( ا

 نيا ُق هيهذم نع هيلقث لصأ هناك نامع نم مالغ هي هيلع مدقف ةعفلا لقا ءالحر ناطح نا

 ١ نب رش انثدح لاق دهرسم ن”ددسم انثدح لاق يئايرلا امل لاق يديزيلا ) ينريذا ) دحاو

 ١ نيسحلا انثد_ح لاق ىلع نب نسا ( يف را و ) نيريس نب دمحم نع ةيقلع ن - نع لضفملا

 ' يموزخملا هللا دنع نب د#تو يربتملا سانعو سالقلا ىلع نب ورم انثدح لاق ىزاءلا ليلع نبا

 | لاق نيريس نب د# نع ةمقلعنب ةماس نع يلضفملا نب رشإ نع ىدوم نب ن>رلا دبع انثدح اولاق

 هب ص تهدف امههذم ن ءاهدر ,أ لقفز : هل ليقف ج جر راوا ن 4 أسمع ناطح نب ناار جوز

 مهمم لج روما يلعبلا يسع 2 لاق ةيروح نع ينئادملا 0 4 تكلا ضعل نم تدعاسا 0

 مم هربغ وا ي راق 0 كم فات*ن 5 وبا هل لاش

 دعاقل ارذع ناقر هلاكرث امو *# دلاخم تساف ندا دلاخ انأ

 دحاح و صا نيب مم أَو 3 رس

 ظافلالا ضع يف ةفلاخت ىلع لماكلا يف اهاور تايبالا هذهو ©؟)
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 1 2 22 ييِبيِب ب بِ خبيب بإب ب بيب بييّب؟بيبيب ببي بيب بيبي يييبيببييبييرريييبييريبيب يبي 27277707777

 ظ كلا دبع ربخاف حور ادفف م لك ناو نلطح نب نار هللا: والا تاولص

 ش هبينبنأأ نا كترمأ دق ينأ هملعأف ناطح نب نار رع هنانأ لاق ىف ذ لاقذ كلذب ا  لاقك

 نأ ينسمأف كلملاهب.مل كت لكاذ يا هل لاةف نارمع ىلع ل 0 فاض أ ىلا د حارف كنف ل

 1 قالوا كَم ءام ا 4 1 د نهد 0 6 كلذ 20 :؟ لاق كب هنا

 رو ا مي اذا 0

 لوشب امف اذاو

 نانيعو مح نم كنظ نط دق * هبت ل زا ىوثم يح 3117 5ك حوراب

 نااعح نب 0 ليقام دعا ند ان هلم تؤقراف هتود اذا َىَح

 ىشحوأف ىمظعلا يف تكسر 2 )1( ناو نب اف و> نهسانلا ش>واام ان

 هل نافعانز نبا كاخأ رذعاف (*) ناولأ تاذتانه تاندالا يف

 يالغإو ىرس ىف: مدقلا تنك 8 ةييقاطل امون ارةغتسم تتكوأ
 نارعوهطيف (* ةوالتلا دنع # ةروطم تايا كاذ تبأ نكل

 رماع ينب بابش لعشل ا 0 سال ش ينالكلا ث رخا 0 رك رك و ناطح نب نأ ع يفا ّ لاق

 د

 نإ

« 

 1 0 اشللا ع نم لحررفز ىلع مدقف ايعازوأ رز بح اولطوطو ةنالص نم نوحعتي !

 ذ لاق هفرعت أ يعاشالرف ةز لاقذ هلع 8 ُةخاصَف 2 ن.حور دنع مأشلاب ناطح نب نارمع ظ

 0 01و كاتما ًاضاخ تنك نأ ئىرجا يعازوأو ةرم ىدزا رفز هل لاقف دؤالا نم خيشأ

 كلوب و هدنع نه جرو ىنغملا و هللا نا لاقف كاشننغا

 4١( عامتز نب حور ىلع ءانع ترعأ *« رئز اب ينم تخص يتلا نا

 عادذو عودخم نيب نم سانلاو * هربخال الوح ىنلئاب 4

 عالهإب علوي ملو لائوسلا فك # هلئابح ىنم تمذ#لا اذإ
 عاقلا ةعقن اماوب حرص اما * لحجر يننأحورفك 2

 « ناورم نبا فود نم سائلا كارداام * ينكردأف يمظعلا يب تدرأ يتسح * ىورو )١(

 يتلا نا ىورو 64 ةبالولا ىورو 6*) ناولا تاذ ايوطخ تابئانلا ف يررو (؟)

 اهايع ايعا ىثاي رلا هيندشنأ سايملاوبألاق © عابتز نب حور ىلع ءايع تبع ارفز اهب مي تحبصأ
 دف زوجي الو اجر مشلا ىف كلذو دودمملا ريصق هنال ءانركتا م هركتاو عابنز نبا حور ىلع

 جات ةرورشو وصقملا دم زاوج يف اوفاتخاو حبضوتلا يفلاق فالخ ةلئسم هذهو ها روصقلل
 جرفلا ينأ ةياور ضع تلف اورو ملا يف تايبالاونويرصنلا هعنمو نويف وكلا
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 نإ 0 جاححلا م هب نه يف هرب ( يثريخاو) هب تيهذو كان قل َكا امهذم نع اعد [لاقو

 ناو نب محلا انثدح لاق يثاب رلا اسدح الاق يدب ريل سار ءاا نب دمحو 2 || لمح نب هللا ديع |

 ,اوذلا ةدعق ن م لك يي ركل 8 اطحنإ نار 0 نا 1ط لاق ىدع 0 ميلا ل لاق

 00 0 لع ن ندا ضأ ريا اذهب ( ينري>او)كلملا دع ىلاو هلامع ىلا هذ كك :

 انثدحلاق عرادلا دمدلاد. 2 نب نم رلا دمع نب رع 0 لاق يزعلا م الاو يفريصلا نارمع

 هياط جاحلا نم ايراه جر> ناط>ح نب نارمعنأ ىدللا نإ كبَر 1 نع ينذملا نب رءعم ةديبع وبا

 كلذ ىف لاقو برعلا ا ىف لقنتي لزي ملو بروف كلملا دع يلإو هلام .ىلا .هنفانتكو ٍ

 كاكوءارصاعو لعر فق * ور , نإ تدك يب ىفانالح

 نادغلا ينب 1 وديز يفو # سنيور# يفو مر> يفو
 لاقةارشلا دزادزالا نه لاق تنا نم حور هل لاقن يعاذملا عامتز نب حورب لزنف م اعلا ق قل مث

 كنه تءمسام الحر كفايض :.أ ف نانا 00 هلا هل لاقف كالملادنع دنع:رمس عد 0

 ةفص فطن كءءسال يفا لاق دزالا نم لاقوه نءلاق يدنع سلام قدازو هب قدح لعق ثيدح

 حورلاقفهتفسهذهو أ ظف>وةياوروادهزوةالصو 010 هان رب ةغل كنب كس يقالنا اطح نينار«

 | ناكدق قادلاو قا املا لهأ ن ء الحر ناف (دعب امأ) هيف اذاف ح حاحا باتكب اعد 6 نإ مع م امو

 لسور ا ا ىلإ لوح راع هلل ناحل اف هتلط يفا مث ةيارشإب مهيخو قا رمل لأ لك د 1

 ىدنع يذلا لجحرلا ةفص هللاو هذه.حور لاق لاق نر تر لجو وهو اهئادم يف

 بلاط يبأ نب ىلع هلَبَس هللا هنعل محلم نب نّرلا درع حدي نار لوق امون كللإ درع دش 1

 هيلع هللا تاو

 اناوضر شرعلا“ىئذ نم غلببا الإ * اهب ادار أم "0 أ

 انازيم هللا دنع 0 فو «ه م ا مث هف كفا

 لاق !هاماق نع كفيض لس حورل لاقف اءيح موقلا تكسف اهلئاق كتم فرب نم كلا دع ١
 1 ارو ناكل دا م لقا وش نك هلاثت الو ىذ ىلع ىني ها أ امو مهلئاس انأ م

 كودي يذلا: نم"انلات نينماوملا ريما نا ناد مناك

 ا رع مهم 1 رف هلئاق نع مهأسو رمشلا رك ذ مث * اهب دارأام ميرك نم ةبرضاي ف
 نيذهريغامف لهف لاق لااط 0 محلم نإ يف ن زاطحنب نارع لوق اذه نآر 2

 مأ لاق ةسديش نيشيلا

 اناسنا قالا رش ةحم» هافك * تكفس ىذلا يدارملا رد هلل

 انان نع مان 5 نم هانح اثم. هةترضب ةاشعا ةلشع 0

 انْ هرك ذال قا يورو (9) ىتأ نم يورو (”) ةيئاندع ةغالازا لماكتلا طقاقإ 00



 ؛ 0 ْ

 سوجملا هتمظع دق »* زورب وه مويلاو

 نسوا كاذذو #* باسحيف هطخ مل

 | هيدي نيب ناك ال قدح راو هيرش يف رءةساو هح دق ب رشف 0 هندعاف هداعت سأآو برطف ا

 اهريغو ميهار .او ىماشولا نعرسه الاب 62 هرعشلا اذهيف مك < نك مهردفلا نيب ال 4 ةءيقتناكف يلا | 0

 يكن ص

 فاعلا نه نهنا يتانب # ابح ىلا ةايحلا داز دقل

 ْ فاصدقع 8 نرش نإو ا ادعت لعو 001
 ش
 فاحت مرك نعرضلايدبيف «يراوملا يكنانيرعيناو ش

 فاك ءافعضال نامحرلا يىفو * يرههتموسدق نهالوإو

 000 اقرا ىطبلا ىبللاهنا يئادلا ذو قانشلا-ورتع وبا رك 5 ايف ناطح نب نارممل نمشلا
 هاا ل هاوار لم طدولا لمر :قيفح هيف وكلا تاشالا ع ند ءانغلاو ١( ةارمثلا

 م هسسلو ثا مع ا 1

 نب لعذ نب ل ا ل 8 31

 ش اادقلاو بعدو 5 ملا 0 0ع را ةلاس 1 0 5 نسسودس 1 تا 3 نب 33 3 :

 ضار 2 لاوةوعدلا ىلع رصتقاف اهروذح وبران د عنال ةدعقلا ناكو مههذم يف

 كلهو لضف بهذملا كلذب ىلب 7 ” ثيدحلاو معلا ب نطل[ رمدلم ةارعملاب نفت أ لبق ناكزو ناسا

 ظ هنعىور اء (١١1ث .دحلا بامحسأ هنع يورو مهعىورو ةباحصلا نه ًاردص كردأ دقو هللا هنم

 ' ورم ينأ نع ء ي.ايطلا ديلولا وبأ انثدج لاقي ةايرلا انثدح لاق يديزملا سايعلا نب دم هب ا

 اورك اذيف ةلقياع دنعتتك لاق ناطح نب 0 < نع يردشلا حمس نإ طاص 3 نع ءالعل | نبأ

 باس اةدش نهيرب ام هب لازب الفل دعلا يضاقلاب يتوب ملسو هيلع هللا ىلسهللا لوس رلاق ت تلاقف ةاضقلا

 جاجط اهياط بهذملا اذهب رهشأ اه اف ةرتصتلا نم 0 ةرع ىف! نينا نيب سس هلا ينعي يح

 (ينريخا ا ف تاك نأ يلا لقت 0 ناك كلا كن ريك كلللا خ2 .ع هيلطف مأش لا كتر

 نءيسودسلا دقعأ نب عينم انثدح لاق يزنملا لياعنب نسما ايدج لاق: يفريصلا نازك نإ د

 هنريشع نم ةارشلا ن 4 ةأسعا جوزف مللاو + 4 5 لغم ناطدح ب ل ناك لاق هدد نع هيبأ

 ةارشلان ا اهو نيب ن نعءعيز امان ءاحعفلا نب ىرطقهب بح ينانقلادلاخ ىنال هناد ربملا لكدو )00(

 هنع جرخاعا هناب هنع رذتعاو دواد ذا ىراخيب |! هدرا دقو ةباصالا يف ر> نإ لاق )0

 ًائيدح ءاوهالا لها حمأ جراوألا ناب يرجتلا ن ءدواد وبا رذتعاو عدت ا لبق هب ثدح ام

 ةنأ نلا ن ند ها تيادلع| يف 0 ل ل ل ا ال ن عناكو ةداتق ن



 )ة١5(

 راجسالا لذ نم كركي 4 ىلالا "كالا

 بالا نب ةيلاوزاكو لاق نق يبا نبا ينثدح لاق ىهاط يبا نب دمحا ين ء”دح لاق ىمع ( قريخا:)

 لوقي هيفو ًادودوو اقيدصو تبان نب ىلعل اليلخ
 نام رح ناو ابرك ىي- * ىناسصلا ةبلاو اب يح

 نامزلا رو توملاثدح نه# امءاق تدف يش امساقو

 لاقف هاثر ةيلاو تام املو لاق

 هيلاو عرصمل اعزج * هيطاق ةيربلا تكب

 هبدانلا قافرلا يف ةم « اسا ينأ 500

 ىدسالا ريجي ابا دصق دق ةيلاو ناكو لاق سدتقا هنمو ذخا هئعو ساون يفا ذاتسا ةيلاو ناكو لاق

 ناكو .ةبحيسف دما وهو كانغ ساون انا قلاق دنع ماقاو هدف زاوغألا روصحلل لود
 طرضف |ءمليقفامهضاسوه.تيلا ةرمح يارفةليل هبونت فدك هنا لاقيف هعم لزب 0 ولا نس> دصصأ

 ة لس نك ءازحام لئاقلا لوق عيضإ الث لاق كليو اذه تاعف ل هل لاقف ساون ونبأ هيلع

 بولس ونا ىنثدح لاق لضفلا ىمت ينثدح لاق يديزيلا ساعلا نب د# ( ىتريخا ) ةطرضالا

 تاذ انكو نيدلا ثيخ حورلا فيفخ اءرط انحام ناكو ىتيدص بابحلا نب ةيلاو ناك لاق رعاشلا

 لاق يندشنأ مث ممسا بله ابأ اي ىل لاقف ءركس نم امويهبتناف يعغب برشت موي

 يطاوبلابو س 0 هِإ # حومج ىلثم كتافو تبرش
 طاعم نم كروبلدلا 00 يجيرا ةجحاحزلا يني خدطاعإ

 طابت جاع رجاؤع ولو * راق برط نعال كا

 طاول وأ مانو همست ىف يد تاردشلا اق

 طاير اديأ ا يفو * انبو يمغيفجحلا تل

 طارصلاى لع كاذناك ام اذا # اناقتلم ر>ا س.لل لَقف

 كام تا 1 ذأ منان ةيساج يب همالغ نيو 1 ًاعان ةليا ناك هنا ( ين ”دحولاق ) تاولصلا يح

 | تلاوامأ ا سشأو كلكم ردع ادهلاق الزلاق كلداج ىلا مب 0 اذه ىميردلا هل لاقف

 لاقكدنءاش هلتاقف سلبا هنا تملعف لاق برغملاو قرشا ا 00 و نياقثلا هرعشب ننال

 ناتيمينا نكلا( ينريخا )تدل افلا دج ان اىفرمأ وو ىكلسا عدى 0
 سابملا نب دمحم ىلع لخدهنا ءربخا يداولا اكح نا هيبا نع يبا ىلع تأرقلاق قح-|نب دامح انئدح
 يف هيدي نيب هؤامدنو هقيطي الف اهبرش يف دهني وهو سأك هديبو ًارامخ لءلمت وهو ةرصبلاب اموي
 نيب ولاق مويلايلا ىدهياملككلف ينتب رطاناف يننغ مكحاي ىللاةف زورين مويناكو مهحادقا مهيدي

 بالا نب ا رعشيف ينغاتعق دناف م اضع سعأ اي ايادطا نه هدب
 »© ١ وص

 سوحنلا انزبادو:# 'سوكلا [تباقدق

 ( رتشع سداس 1 يناغالا 51520
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 * أ نولو يداد_*_حأ نول ند يترك ذ 0

 بذكلا ف تيطأ ناو # هلل أ كعشام للقف

 نك للا نانات# رءو كم تيحأ دق
 بغت ؤوم ريغ صاص٠ # هب نوفراعلالاقف #*

 لا و ول وللا درامي نه الل

 نقل ىف رك نم اطأ ما# 1 1 اا فريفذ

 كن يذ تارعالا ف تا 1 كاهدام |

 قحذلا  كئامس 1 رسلاب تداو هك ارأ
 بنذلا مراع قرزأ نشروا رشقأ تدخل
 * تسأ ملأ ىف ا يح ىف تاظحا دبل

 اًضياةيلاو يفلاقو

 رولظت او اي ايفَح تءاكدو + رهو دسأ وذ تقطن

 2 و تقطاول تبيل بروامأو
 ركف نا ربع ههجو يف # لحجر مم ىبش 0

 نهشأا هقلس لاخلا عوج او و ةنايس باح ننإو

 4 رمق ينب نم بسحي ناولالا برع ءهؤابآ نم لايام
 ركخملا نء اذه اما ارقش *« اوخسمدقوديلالهانورتا

 ةديدقلا هذهلواو لاق

 ريضحلالو لقو بالا نإال * رو>او هتلق دقاع حرص

 رزرَز هلاك لادَقلا بسب * نغدوسا كانا تيار ىلام

 3 ا ا ا ل رب رح كيمو ناك

 يباذدل لاق حاصلا ىف تبغر دقو ةيهاتملا يلا يف ينك دق لاقف يلا ىلا ءاجف ةبلاو رعشلا غلب و لاق

 [/ ىارلا ا ةبلاو هل لاقف تلمف دق هئيبو كنب ىلحا ناو باطام لبقبال نا ىلع دك | دق هنا تامه

 ١ هلاقامدوجحاو ةفوكلا ىلا دادغب نم ىخ.و اقروز بكرف ةفوكلا ىلا زدح لاق ىحضف لاق كدنع
1 
 ه

 اة هلوق ةيهاتملا يبا ىف ةبلاو

 قاقألا قران بكرلا اهبو *  قحسا ابا ينكي ايف ناك

 ا قاضي .تنا ةينك اطلب © هاتمب ا امن انكف

 قالخلا .ىدل: ةدوةعم # كفتتال كل ةحل للا قاخ
 هرعش نم فيخس فيعض وهو هيف هلو

 راريلاو قراودلا نباو * راصقلا ةعباب نبال لق

 رابخخلا ريإ يف كاوهو * اهاظ ةييتعيومت 8



 ةاقعلا

 مساقلا نب د_# ينريخاو يبا ينثدح لاق قدما نب داح انثدح لاق دين نب دم ( ينريخا )

 ره نب بوقعي انثدح لاق يرادالا دقت نب مساقلا نع اءعيح يمدالا لع نسحلاو يراخالا

 ةرمحن ةرامعل يدبلا لاق لاق رءاشلا ىماس ١ ندع وبا يف دج لاف ناعاس نإ 22 ينادح لاق أ

 كوفر ئدلا وهو يدسألا ن 7 نب ةبااو لاق ارث 0 0

 حامرلا فاردطط كح اي نادا الر الو 8
 يمءاونلا حور باقلاف * اشلاو حاد_هي بلقلا ىف

 هلوق ينمنعي لاق نينمؤملا ريمااي هتمداتم نع كعنع اف لاق هللاو تقدص لاق |

 اساز نمكسارادك ندا« :ةولخ لع انفال تلف
 ايسالج حكنا ؤرما يفا © ةعاس يل كردص ىلع منو

 ى | نادح ةزاحا ى 5 وكلا م ءاقلا نب نيسحلا ( يتري>ا ) ةطيرششلا هذه ىلع هسالح نك نا دي رفا
 أ لاو اهتم ( منا هتبا ا نا ند تكلا نكن قى ةدح وو ) ةداق نإ لسه نب هللأ ديع

 هلوق ساوت ىلا يدب نيب امو تدشنا لاق ساو ' ين مالغ يحاعدلا ىنثدح |

 منا ملو ىنيع نع تك * مكح نمسفناقرةشاب

 :1 قيقشاي ينملا نم يردنا لاق مأ ت تلق ةدتكن نإ لك يذل ك كج لا 0 دق 0

 0 كريغ كلذب مع امولاق تايللا نب ةتلاول رشلاو كلذ 0 ل

 ذقنمو سايإ نب عيطمو بارا نب ةبلاو ناك طظدحاحلا لاقو لاق تام ىت> اذهب تةدح 5 ْ

 در دامحو ةورف 00 عفقملا نباو ةدرو ىلا نب فاسو دأب سا عن

 ليح و ضيفلانب ديزبو ةز>نإ را ةيوارلا ىلإل يفأ نب دامحو لياخلا نب ىلعو'

 ودا الواردكلا لوقو بارمشاا ىلع نوء.تحي ءامدن ىتءاللا نانآو كتخرملا راكناو طار نو

ْ 

0 

 لاقىلودلاى < نب نا ( يما هن .د يف مم مهاكو ادعو الزوه اضع مهضءعب وح مون وة رش

 ١ نب مهار | نب ق>-إ ىنثدح لاق م.اقلا نب د# ىنثد> لاق دامح نب ىموم نب د# اند 32

 هللاقف يلأ ىلا ءاح ةيها ل لآق يناع 0 ا هد لاق عدلا يفوكلا نال

 هسفن نه عضيو ةبلاو نم عار لاك يا رجا هن الأ 0 دق بالا نب ةبااو نا

 3 كلذ هلأسو هءاح ةيهات اا أ نأ هفرعو ةيلاو ا اكو لاق ىنع كلدع 00 نأ تحاول

 [هللعؤ راك هداف حاحا ف لح اعل هلا 10 كا مث هكرتف ةيهات ااا مشب لح

 نجئامل وا اذهل تلد لاق سمأ يف ينءاكتال لاق ىهامو لاق ةجاح كيا نآلا ىل ىنال لاف ةبااو

 1 هيهات املا وبأ لاقف لاق كال

 بحر ىفو ةعد ىفدشت دا 0 لا مله

 ناكعلا 7 كم 1 هللا نول 0

 18 ىلاف كازشو د مث كيلع. تيذغ



 ا ل
 31 255 2 2 2 22 22222222222222 يي حبب

 ان ماتعا ةيصعل مالظلا م * اكد راد يَدح نع .نه 3

 ماحرالا ةقو قالا“ فد يمزااف ةئادم ال هنردملا نا

 ماثو كلا نع م نيدعلا د عزو ضي رقلا نيبال كل باجي

 ا ته اذا ودعلا يعرا * موا نيذلا ر هلا يروا#و

 م ارغلا ند ير َظ يبااّملاو د مهدالب 3 اط اذ | نيلذابلا

 امج روأح لاق يءصم ىنثدح لاق هز نا دعا ى ةملحت لاق عيكو فاخ نب دم ( ينربخأ )

 املف ًارهد اهكسماف اهإإ هحتف )١( ًازنع مه ىلو. هحن.تساف عحشأ نم نطب مي ىنب يف يبحشالا

 امج لاق اهدرب الام اهيج ىلع لاط
 حاشا *) درت اف اننديتم * ايدؤم 1 ا ىف 1

 طاح سرسذو ىراخز 0 نإ صاقم دحو فاض رع اط

 1 لوي يميتلا هيلا لسراف
 مك انملا كتزوعانا اهحك_تل * ةميمذ كيلا اهيدؤتس يلب

 لإقو لزب اهح هب كحك

 حراس هو ع دواتسلا حاكن »+ مك د و هام دكا

 لاق بءصم 0 قيدملا بونأ ا ا لاق ميكو ( قرح )ز ئءلا حاكنب نلوريعإ مهو لاق |

 ام لاَقف هلطم 2 هدعوف ا دايز 0 0 ىمحشالا امج قرطتسا

 د»# تبيذاك الإ تخل يلا امو »*# ىفلخب اس دوم شكلا يندعاو

 1 بردلاةنحولا نيبو عا ركلا ا نيب ++ هفداصصا ى- 0 كتر 3

 بوالا تاتا ىلا ه4_ةمدعشف * 8 يدب ىماو أن صغلايذب ي 1

 هس وص

 حامرلا فارطاكح َّنَح »* اط باذ و اطو »

 ىحاونلا ؛| جور 8 باقلاق * اشكاو ص باقلا يف

 رك اولا كسل هيفو ور“ و يماش 7 نع يلطعسولا مدر دب زم رد ءانغلاو بانحلا لب ةيلاول رعشلا

 هيذادرخ نبا نع

 م ةيلاو رأ رابح 06

 ساون ينأ ذات ] رهو ةناّسا انا نيكي ةساشلا ةلودلا ءآرغشنم يفوك ب اص يدش بالا نب ةبلاو

 ديحلاب سبل براقم كلذ ريغ ىف هرعدو درملا ناملغلاو بارشال ًافاصو الغ ارغاش اهنرط.ناكو

 دعاور د لمحو بر اهلاك ةف وكلا خلا داعؤ هاحضفو عش ماضل و ةيهاتعلا اناو اناس يجاه دقو

 يدؤت ىورو (؟) يراذثالا' نب ها ةرءغ وا ةدعص ززعلا كالت ىمستو )١(

ْ 

: 

 0070777 1 1 1 10 10 1 ذ ذ 121 1 12ز 1 12ذ 1 ذ ]144
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 م هبسأو اهبجرابخأ 7

 كا ع ندعيج 8 1 لاثرو دنع نب ديزي همساو 5 1 لاق, هيلع باغ بقل اهح

 ىودب ىعاش عجشأ وي نو نبلإله نب ديبع 0 ميجعس نب ةيور ن سدق نب ةلقع 0

 شاف 0 هرعشلا ءافلخلا عج نع م سالو هم ةنفأ ىب مايأ قى يفونو ع زاحملا فتئلاخ ن

 ياعم || سير نع تاربالا هده يور, ند ا ا لودفلا يدودعم ند م سلو له وهو

 ,زااانسدخ لاق ءالعلايفأ ن 3-0 يرتخا (ىربخأ) ةهدؤ>اوم ام>ار ِ يف يو هيل كلذ سلو

 نع ا نسحلا 2 ا لاق شفخالا ناملس نإ ىلع قرا يي قدح لاق راك نإ

 قدزرفلادقلف | مم دير , هل ةيول# ةرصبلا يحشالا ا 0 ا 0 يناسشلا ور<+< يأ نع يد موطلا

 أ لاق اهبج وا اهنج 5 لاقي مكنم !ىعاش فدا لاق عجشا نم لاق لرلا نم لاقف ديرملاب

 هلوق 2 لاق

 عور عوبرلاو كداّوف تاه #* عوير عاقبلا ىدب عيمجا نها :

 امام هلوق ككل ف اه د ف لاق مم لاق

 عير عومدلا ةلبسمو رطق © اهياريغو تركنام دعب نم
 عوفرملا لهذيف عادصلاىثت نإ هن ك انفرا الا ىدحاصاي

 2 ةاقرلا هب فيطت عدج د اهلل ناك ةيحان و 2

 هريخ يف شفحالا لاق هناطيش) كنا وأ اهل كنا هللا مسقاف قدزرفلا لاقف اهرذ | ىلع يفا ين

 نب ندسحلا (ىنري>ا ) رطملا نم كلامثأل اهنال اهب ةباحسلا هش لقعلا ة .هاذلا 1 را هباحا ن

 اهبح - لاق ىلجتلا تلا نع حانصلا نب ىلع ينادح لاق كل دسع نب ل 0

 لاق تنا نم هل لاقف 8 ذإ ةئيدلا دكوت قدرزرفلاو اهعيب وه ائيف هل ةيولحم ةئيدملا يحشالا

 هن كبيصق يورتأ لاق ما لاق اهي وأ اه مح هل لاش مكنم انعاش فرعتأ لاق عجشأ ن 1

 قفاونمم ل ريا ىون اناون + تقول! انز كعمل يلإأ الالأ

 ني دنا عل كلا 91 1 كنا هللا مسقأ قدزرفلا لاقذ اهانإ ند امندقنأ لاق ١ لاق

 ا
 إ

 00 | 2< ةحوز تلاق لاق شا ع 0 ناماس نع 0 ى , دحح لاق ريبزلا 0 لاق 0

 اهم لبقأف لف 0 كل أ ريح ناك اطملا ف تضرتفاو كلبإ تعل و ةئيدملا كا ان تر اه وأ هأ

 0 ص ةقأن :ت امش مسقأو ضو اهع رس هك ندم قرم 3 شاو ةر*ء 1 ئىد هلباو

 اماطو وأ ىلا: ن .4 لمعت ال لإ 0 ه هتحوزل لاَقف هتافف يلطو لبنا 2

 لاقو اهدرو كب هللا لعفو يمجرت م نإ ق ةااط تنام ننطإ

 . 0 ١ ماطآلا ةبر ةبيطب اراد * سقلاو كدالب عدةشيناَتلاق

 0077 1 ز12 2 2 ز 0 ز زة ز زةزةز ز ز ز 1 1 ] ]| ]1 ] ١]

 ماوقالا مزاح لعش كاذكو د ض رتشو ءاطعلا يف كالايع بكت

 ماشي فشب وا.ةزينع يوذب * انحاقل لياترك ذ مث تء.هف

 ه4

5 



 سانلا لاقو

 يتلا ' كلي ' .اًريصن: كارأ
 بايذلا قيقر يف“ كرصقف

 ةيطخ سأر يف قرزأو
 كم لعد ناسا حولي

05-0 

 ردعا ىمتشي نحتو * اودتاق امل لعأب انسلو

 روعا اهريغ نعو دير

 ا مدا ضع

 زطخم اك 1 وه ذا
 را

 رعسل "تق نع ىلع رانك ©

7 

 1 ريس هلق هنزاوت نإ ريدغلا ءاكصالد فغزو

 رحزتاال لخلا رز اذا * ةنافخ ءادر_حو كلق

 ردفقا امير ىلع تناف *© اهدالوا ليخلا ل 1

 0 فا در هي ايفاطخا الل للي وع
 كسل تلح اههدماو ده اعع نم ظروسلاب ةئهنأ

 ردغال ىلث»و تزد * اهمارقأ كح دقو لوقأ

 ورحلات ارءغاه دهشأو

 اكس اه رب 1 فافخ

 ممل وأ يَ ناككف
 را

 ه1 د1 ا وامتعا سر د

 ردا ا 2 نلئاق ده هذ انمن“ انازي م

 ريم ول .سانلا اهفلك «# يتلا قوف فاكت انال

 ركالا كالا اهنراو + ةلؤهع ريغ. مش ان

 رقطت وأ عورلا يف رحت * نيعرادلاب سدكت ليخو
 216 1[ د هر وح نسراوفت ايلع
 دا الو ولدا ال هر علا وو ليمفحارجبوو

 ةدورسم غباوس ضو
 حابصلادنع يحلا لمي دقف
 ناهرلادنعىملا لب دقو

 لاؤلادنع ىحلا ملي دقو

 راخفلا قرم“ .يناف

 وص

#4 

«+ 

 ريم تروا ام ثيراو#

 7 ف

 راهجلا ةماعلا انا يلا
 ةليقعلا ناب

 ركنا وه اذه انءاهف

٠» / 

 100100111 7ب777117

 قفاوتممأ ناريملا يون اناون * تقفاوأ اير دعب ىلبأالالا
 نها # تلبرسهخ ولاة رح احلا ناد

 قحسإ نع رصنبلا يرحم يف.راولا قالطاب لمر قحسال ءانغلاو ىبجشالا اهل رعشلا ٌْ
 07672 222222252952333 722 ب تشتت

 قاتلا 3 ةعالابرس ندمحلا

 ظظآظ0أ1]01111] ]11 1/2



 تشل ا

 20٠ 15 ل0121 1 5 2 1 3 7 0355-5317-2577 كلت 1-7

 اا فافخلالو م ظ

 كودسز ب مايشل 0 لاقاك هاباو ىتا 5 4غ 0 الو مدحأ 0 هدا نك هاو 52

| 
 0 قلاع هم ىقأب

 فافذ لاق و

0650 

 كيعل مهدوأك برقأ نإو »* ترق مهرسثف دعنا 5

 ديعولا هرئاضإ ىلهءالو # فوع يح عفانب ىمتش اش

 دومضلاءا طوتهلا طقسا © :فوع يردن امويردا ا
 ديصلالو روع ال ناكل 0 يي 1 0

 دوعق امحصد لامر ناك د 20 ةها و" ا

 زي رطا قد راو « ملس يب ة ةارس نم اهيلع

 ديرت تسيل نمو املكاكب * م 0 ا

 | دقلو ميدالا حمص دوملا ماسل ىلاو هيف امبالا 0 لاق سابعلا لوق افافخ خاب ملف |

 لاق ساسلا
 مايش لايو ىلا ام هللذ # ىنيرعي لاز.الاءانش تر

 ماهكريغ يا يف'يرمافكب# ةينزام ةبرضينه كرصقف

 ماس لاحرلاتامامل ء وصخ © اذئيع ةمش نو مولا نم
 مارح يعاش ىنب-ضعامو « كلام نما.شاب ينع رصقتف

 ديز هداه دبا عوير د# ويلك ضب ناكل را
 ديار 2 ناكل .ةضالاحت #" تانار هلا رعب لصف
 يعز هوفعاو فار ن8 دكا ك1
 ديفنام حبقأ ءرما بذكو * ورهعنبسادرهنبسايعف
 دوم ةقل# حانشأو * ىلصللاو 0 --

 دش يوم يذلا رمت او ©2 كر فلاح سلا كاش
 1 نمل ترش * ءود مومبتيشبنا رشا

 ,رولا خفتناو باقلاراطو «اضكر قوفتتجرذخذاكءوك

 1 ددهلا لاط دق «# هلشال ةهافسلا لوف عدف

 كف فوعوئنباب اذ نهو د امقش هب راحت نم اأو

 لال ةيسدع ا كل دس #«* ان امو انا سابعا

١ 
0 5 

| 
 ظ
 ا
 ا



 (١م)
 ليي

 يع ربال واليلذ يمربيذلاكاذو * اونعاطو كابأ ارضلا اوم مه
 اف وسلا وفرص توللاياري# امزح ليالا ةماطوف محلتسك

 علا ةدح ام نيدنملا ةلئاقم * ةرح ءاضب طاعأ سا

 مس الو ديزي تءاحاتمل عابس © اع ول نيدبل !| اعل

 مرقال جاي مرقلا كاذك هيلع * 7 لوأ تاك ام لع يناو

 لك 1 نوما * ةئيد وم رع يدش ”مركأو

 ا د و 0 ءاشأ ول نم حفضأ و

 يرتلا وضي الام ئشلا لعام ةمظعوذ نإو ىلوءال رقغأو
 يجريفتنكا اذا يبةعدب ص وأ * ىنناو تيب ام يلاعذ ىذ- "

 ١ سايعلا لاف ماقتل مئاخسس ت ل 5 ةرئانلا كانط فاح هرخ اك كلوق كد ناك ول هموق هل لاف

 هل 2

 مدع يوذ ةانأ ٠ نم ينأ ناو * سصهاط يض ع ن' يض سع مذلا ين

 مغرلا نم تارتلاباللع ) ءافش ## مهؤامد نيذلا موقلان ميفاو

 ض1 لاقود
 عدف هغاسرا يف تاق لا م * هتذيرع يف اثيل قات ىنقلث نأ

 عمقلا هقادشأ ىلع لاحرلا نم # هصاقتدق ديص ىهدلا حربا 1

 ظ ىهرننمةبضهتيماراذا نيبت © الاظ متشلا ىل يدهملا اهيأ | ظ

 ا
 ا

 ١ سايعال لاف ساب لآ طهرند يوغ 0 طبر 1 و نو و حاصلاب اهدو تفاقحو نئاحلاناكوأإ

 أ هب ينباعام مظعأ يناكف ينامغ لاودق لاق من اعلا تضف كي ا كياع يمتأ دق افاف> نإ ْ
 00 يناعاوهدخش ين>اذ هل تزر 2 هعفن الو اهرض ام يدلاو اب ا مْ هيف تبيع 00 ا

 | 026 نا هللا هل 6 كل ديز نب مايش لاق مك هايأ و ينكلو هضص يع تبلثو ءابأ يل /

 فافخي سانلا هشأ '
 يدبوتبأ ْوَذ نه ينااكمادتو# هسفن ةيم نب نأ و رثل تب 0

 دغيفللادب يتأ, ىذلاءاح احر « أر رءوس ع نم مويلايفام لمحأو

 دعومب هجمأ مل اذإ 5-3 و * هسفنكءافسلايفهيلعتسلو

 ديدش مهءطقو ينع اوأن *# يموق تب راق الك ينارأ

 دوعل مهءاح لكلا تلفاو # ممعتحفصف مهباتع تمئس

 دي 8 قل هنت ب 37 فاف> نم نكي هللا لعو

 دس تسلا انحشلا نم #* انيفرحوهادبتيستك | امي

 , دوقو اها بولةاوفوعو »* فا_فذ> ينبدؤي ول يناف

 000 0 0 0 يبي ااا ا ا ا ا اا ا ا مم

 70000 د ذ ]ز 2 2زة 02 ة ةز2ةذزةز 02 1 120 1 12 1 1 ذ]ذ 12 12 212 1 1212 2 2 زذ زذ 1 1ذ 1 121 12ذ 12ز2ز ز ز ز ز ز ز ز | ز | | |ز]| ]| ]| | ]| م انضينويبشعنس

 ننساك ريفي كوي د  دويلحهو _ خ ندين 384 دج
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 روعأ انضغل ند 01 # ةهدع 0 + ضواحن

 ا كال اهم وا * تبقب نا زوامل موقف

 0 ا كلت ىلا »+ 3 د رظن اناعم قيدو ياسا

 : ٍلاماف فافذ نم ىتأأا» يذالاو ماشا نك 000 نإ 0 مع نإ ند يقأ نك هناف ددسز نبل

 لاةئهيفوه امو هكر هج ناور

 ىدب هَتباَوَذ نم يتتذكما دقو ان هسفن 5 كا َناَوَرل ع

 3ع ند هللا اهم ىلا يتلا ءاحر ان هبار ءوس نهمولا ىف امل او

 نه ينام مايش نم قاب ناك هناق دسز نب ارو دل الكم نءا.عل تددحوام هللاو قا فافذ لاقؤ

 ماتنعت كيو ىلاام - هند 8 قاف نار ال اماع 500
 مراوك ريغموقلا يف ىف فنكب * .ةيلزام ةبرض ىنم كرصقف

 ماري يو ضع امو * كلام نب مايشاي ينع رصقتف

 ١ اهصمحاوارهظ اهئامد نه ميلس ينب نم تيد تيك كنق فاك ينع هللا كا زج سابع لاقف

 نيظلا نعت ترصو لاومالا لكاو لايحالا نم اوناع تعا تنك اع ىرحأ ب ملا تا

 كوقةي امناو اهلاومأ نم ناطبلا حضفنم اهئامد نم

 ىصم ام. لع تمد يابو 8 نو رظاوك رت يآ 2 ملا

 ىت-دي اهراع يدا كلذ * هبه قلعراز ةماد

 يعر نم :همه-اب فاقد * ير يت برم ا دقوا الف

 يانام مهدو نه عج ريف #4 مه«الحأ مولا فطعت ناف

 يع ن“ مهءاس نع ينامو # مرح ىلإ اريقف تسلف

 فافذخ لاَقف

 3 بورا[ كهرك اما سابعا

 لال ةعرمت طاهر 6 فدع ليل ايرخ تعدل الأ
 تع نفي تقف 4152

 كلا كيللع دري اذامو * ةلز ىلع يبن تاز الف

 اطخا اذه كلين انسلف # انيرحيف ت تاطمعا كنك قاف

 يفك ام امذع نمت قذدقف

 قارا كب لزو تصادءاق

 ارح ينكرو اريبث لوازف * اناس يف.عوطت 20

 فافخ لاق كدعضف دق اسابع نإ ا ولاقف فافخ يل داسفلا 9 ىبسو

 مكللركذأ نيح لها تع * ًالاظ مشلا يل يدوملا اهمأ ا

 مردلل معاطم احيولا يف نيعاطم « .ةداس ناف ديس يف مشلا ينا

 حرت سس لا



 ف عوض

 اكدت ا و داو ردص كيان دامعأ 0 يب 0 لاق ًابطخ ديرد ماقف نزاوه

 2 ساجح ع ” بواطملا مديرو تناقل مدني تان او ن الاف ةياغ ا لإ اعضْوأ و ةيطم وش حا

 3 00 كلم تعشو نزاوه هف 8 تادعإ الاكل م 5 33 ملس يف 0 لاَقف فوع ن 1 كالام مأَقُف

 0 ليو هيف م كفوا وعزاف 1 00 كام هيف 0 لآ دن ركل مكيلع 0 وب هيف

 لاَقف 3 3 2 1 7 5 8 لاق ءامذح 5 م نارشب مودع اوقات نا

 0 نءهناكاع 3 01 83ص 0 روص» 3 نإ رب ماس

 0 : 6 || 2 عدجحو حام * مد نم م رئاحبلاب ر>يفناكامو

 نو اوفلاكاله ْن مثاعابر 5 »*# موابقو ماس يب رح يف ناك امو

 سيو بطر , نك اهف هر او * اا ف مالحالا توفاسنا

 سراهدلا 3 ف سام ءلاذم حاصو ا هب 1 فاش 1 ءاقامذ اوذكف و

 ساكالا ريغلا5 مالا قعن ندد »* 3-1 5 ناك ند 5 متافالاو

 ىرصن :افوع ن 1 كلام لاقو

 00 راويسال كالطاىه *اعاد 0 1 متل

 1 لذ 0 مهو »* 1 مم ءاحالا 2 5
5 

 بُئاغةرمصن نغ : ملاورمدأ ولو د 0 ند رمصأت مياس |

 نهر: ن 1و ةمصلا . نب ديرد امهل لاقذ فافخو ساب ءااءاجو مياس ونبب تعمتجاف انحبصأ مث لاق

 0ع مكييحاص اوفكف تاع نم ريح ل 0 لكو لوا ريخ ناك م كك أ نا ل *وهاب 5 7

 لاق اردشلا يداصاو تر 1 7 انا لاقف سام انعلا ايدعةساف لاق م1 لا جا

 لع افرصناف بر لت نقارط متشلا ناف م ثاااعدو امكثام ارك ذاذ نيلعاف ديال امك ناف ديرد 53

 س ادرس سايعلا لاف كلذ

 ١ ١ ربو الو ىتست ليخحم #* انل تسباف لالا ف

 0 رملاو ”ماقلا هيف © كاكا ل زك امجنكلو

 0 دلع ع ترانا حملا < الاطن]“ لحجم نيو

 ! رطخ اذا ءارذلا مدن ان ةنافخ بردلال تدعو

 ا و قاضي مم »# نارفعزلا ةروراقك اعين اص

 لاَقف فاق هبا> 1 لاو اغِب ص لاَقيو

 ركشم 0 ريغ ف #9١ _ كاع مصقلار ان نا سابعأ

 رم أ كيش عطقتف »* 33 ا كوانت
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 ةاغرللقرافملا نمالا ىلإ * اليد رد كار فاتح
 دان ةنيهاد تطتيس « ماس وب كتناعاك اذأ
 يدايالا نسح وعمق يفلان نب ملح ند رشاعملا ع دقو

 داو نطب ةيمحي فوع ينب * ميراب دقف فافخاب درو
 د ال هللاو فافذخاب كتاقه ىنغلب دق لاَقف ملس يف 0 5 ف 2 افاذذ قاف 6 ا مْ لاق

 ظ ماكنأو فاضملا يأ يأ معا كناو كيف اب كداوس ىمر نكلو كمأو كابأ بسأ الو كضرت
 ٌْ 3 كموق ن ا ل اهف توملا ىليح ىف 2: أين تا 0 4 مسا نوح و رسال قاطأو يلا ىلع

 يرسال اى مو 05 ل مطاعشب م عاسأ يف م ا يناذ در 1 ايامسل ْي ا ا تيقثا

 008 هللا وذ تال | ىلع تك لالا يتبلاكم 0 كر 0 0ك تت زو ذا كلان قد الا تل يا

 نا معتل امل كك نأف قاع ن ٠١ غاق كلف تم ناف يقوم كبنامأو لاس تالا طا بل ١

 0 5 بز يفإ ى* تالا ل مهودع ىلع لقتأو ةنؤم ميلع فخأ

 1 فافخ لاَقف فرضت , ل راعلا دئالاق ا يب تدلتو - ةرهح تافطا و ترا يب يوقف ظ

 : هلوق الا | 0 :. خيشلا طفح ١

 داقتسع ترَدَع لب ياحي ان ديسز ند كريسا لاقتلو

 تاز رح ماس يف كدازو # ذنز رش مياس يف كديزذ

 فافقذخ نع يئاحا ال ىلا # 'اقافح ىنع مم نم الا

 فاطق 1 كوبا ناكو د يرذ>اتءضروةدياو تكن

 فاعلا رهظ نم عقنلا 3 * اهرزت محلنا نكات تسلك

 فاص سرولاك اا ولاتكو * اههد نإالا اهاوط دق اعارس
 سابعإي لاقف ابئاغزاكو ردبنب ورم ! ابأ ينكي سايعالمع نبا ىنأ يت> فافخو سابعلا فك مث لاق

 « تورفا: يذلا لضا) نع ينرب>أ لاق 3 كلذ فيو لاق 1 2 الا ارح كف

 الو ال لاق كسفن يف فعض 5 تمر علا ند نسأل كضرع هنيحمتو كابا هش يف فافخ نم

 لوب أشنأف تاه لاق هتاقام عمساف لاق ايقبلا حا ينكلو ل
 ءاتشلا بلش سارلا نيدعذ ا # وردم سقى سابملا يرأ

 ءايعلا ءادلا هلم تحبو # فاح هدلاوب قررا

 1 تسلا نا « فاقح ىلا تاساا يدم الق

 او فرط ناك" ديكس اردصفلا عار بسك الو

 ا تفطر » الق انهكرش هللا ف

 ليالا ىلا اموي اديدش' الاتق اولتتقاف اءههوقب ايقتلاف | 0 < اذاف> تنذا دق سايعلا لاق

 م 2 ما همس 3ك ديردو فوع ا للام هيلا كار 0 ىلع سايعال لضفلا ناكو

١ 



)١:( 

 رصنيلاب لمر قرا هيفو يءاشطاو جملا

 مد هبسنو فافخ رابخا اج

 سقلا "يان فافذ نب ةيصع نب هاغق نب حاير نب ديرشلا نب ثر 11 نب ريمع نب فافخ وه

 13 رضم نب ناليعنإ سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب مس نب هنم نبا

 مهاسرف نم م سرافو ةيلهاملا 53 رعش نه سعاش وهو قي دود انفال ناكو )١( ءادوس ةمأيهو

 ةيواعمو روعص هع يب عمو هةر نع كلام 33 نانو ملا ٠ ن٠ ةسماخلا ةقيطلا يف مالس نبا هلعحو

 لاق مالاس نب دمت ن نع ةزاجإ ةفيلخ وبأ ( ينربخأ ) يخمشلا ر ام ن1 كلا كانت وارم قآل

 ن ا وه 1 برعلا 00 2 وهو 0 اعادش 6 راق هما يعو ةيدن نفاذ 0

 مدد ةرازفينب س راف ل وهورام نب كالام 0 م دس 4 دفا وا مويلا 0 1

 لاق ِهِلَمَْف هئءطق

 كلام 3 نيع لع ادمعف * 1 ناو

 مكاو راثال وا ادم ب د 0 هنوم 0

 اكلذ انا يننا افافخ لات « هتم رطاي عرلاو هل لوقأ

 لوق, يذلا وهو مالس نبأ لاق
 دلنحلا الو :قايلاب انآ ام“ * دراصلا ينب تخآاي دنهاي
 دراقلا اًنلا نما كلما *# دقف اش ءالءأال نمأ نا

 0 نرحا ماش ملا نع رم ”ل ل لية فر.فح كلك نانا هللا دينعل نيّتييلا نيذه يف

 10 نان ن ورع نب ءداطا نإ دلاخ نادر 2 قع رمح نأ دعحأ ع نع دعس نب هللا ددع نع

 نسادزم نب سايعلاو ةبدن نب فافح نيب ناكام ءدب ناك لاق يملسلا جاححلا نع هنع هللا ىذر

 نب سايعغلبام انيف غلبي ناديرب سادرم نب سابع نامهل لاقف ماس ينب نم الم يف ناك افاف> نا

 ثدلمالا ىلع كيلامصال هتيلاكمو يرسالاهلتكو كارعلا ايامسإ هّتناهسأو تول ع هلحب هؤاقنا لاق ا

 ار نا ايسايعلا لاذ ريسخلا هريذاق نايعلا كا ىفلا قاطناف هنوف انينع قد هنايح تلاع دقلو

 2 اع ينفا>و قا 2 ع مدالا ىذدم دقو هلهح 3 فانك كلف هاضق ِق مصالاك نك | ١ نأ

 ةبدنو ءافلا فنحن ءاذعا مهل ةيدن نب فاد ةقدلأاو ان مل ةضشارذ 5 هتننكو 6

 يدادغإ هأ م رشا هنا مد يصو ةدو وماه دعب لادلا نوكشو نول حش

 يتب ماخ دقو ىولع هل تفطع يورو (0)
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 ياي في

 لئلق' ترذلاو ءانغلا ندح ليقع ناكو تنام نأ ىلإ ايلاحلع كر ملو بحمام ىلع كلذ اهفطعي ظ

 ١ ليقعو اموي قحسإ تدهش لاق ةيواعم يبا هيا نع ةيراح ونا
 6.٠

 قدحلا تر>ااماذاناءطإا دنع # 0 هنأ تاس اله

 قاتأت ضيلااهلعيصاوالاءش * ةسباع لاطبالاب ليخلا تلح
 قدحسا لعش لاق يطس ولا, لوا لي* بفك نبال ءانغلاو هل ححصي ملو ةرتنعا هنأ لاقي رعشلا

 1 أ سان || 0 نك ضعإ لا لاطرإ ةعبرا نيب ىلاو يت> قفصلو برششيو هديعتسإ

 ع اطشلا صفحوبا لو, ريئاند ىفو لاطرا ةعبرا ىلاقس نم لاق ءانغ

 بس وص
 اهاسني م 2 وب * اهرك دفق است راد ىذه

 اهاقلا ا مرن سفن »ع تزرب اها تناك ولهللاو هللاو

 : لاقو ثري فيفخ 0 هقو ىلع ولا ير< ف قاطملا لمرلا نم 6 ليقعأ ءانغلاو رعشلا

 ً ترس لاق قرا نع تءضصم نب رباح ا لو لاق د نإ ىلع ىف دو صهاط يبا نب د> دمحأ

 ! اضكر هيلا ىف ضكرو ينذخاف ةفياخ وهو نيمالا دم لوسر ىنءاح اهلثم طق ىل ىمام ةلل يف

 ١ يل دوق 2 3 را ١ 3 ِّق وه اذا و انا زيف 5 ىلا ثم 1 2 ل ميه اراب يلا تنفاو نيد

 لع ٠ قر ل اص ولاية ءولمم رادل دلاو جر ا فَ اذد 1 اوهباذاو راكلا ندا م 0 0 1
 | تدي

 |[تايلا زاد ه يف اموق لاقف هلوسر ان اه جركلا يف ضكترب نولعسو يف دمحو تي لويطلا

 هنع ًاريصقت 5 ا َّط خمسا نأ جايإو غلب نا يبان رسسلا م 5 اوه اءقراف ندصلا يلا م

 نويريضينو ناو ضرب 0 ىو اذاق 5 لاق

 0 5 اهاثن نيل احن ند تلواش هدم نا
0 

 دغلا ىلآ هنع رصقن وأ هتنط ند جر نا ن 3 رذد> هعبشو يلان سلا عم انفولح قشن الز

 ا د لوو .ةرم دعابتيو هنالوج يف ةرم انيلا وندب همآسبام جركلا يف كوري د خو

 ىلا م ىد هنو

 ©« وص

 ىتان نارك تلح اذا يناو * قرطم ني>ال ءامءأت قرطالا

 قاخي ب بحلاةدجاموبقاننمو * اطابو جون يلا امو جون

 || ىر# يف ةبابسلاب ل ليش فيفخ زر# نإال ءانغلاو ةبدن نب فافل رعشلا لب , وطلا نم هضوىع

 رك ذوأضيا قحشسا نع رضتلا ىرحم ىف ةبايسأاب ليغ نا حت ند ا ق>-١ نع يطسولا
 مساقلل 0 لان لمر فيرفخ ةيولعل هيقو يطسولاب ليقث يا دس الدي نأ نا 1

 1 مه اربا نع لوأ ليقث جحسم نبال هيقو هنانع يف حد ا نمر فيقخ رودرر نأ! ب



 ( نأ
 ة يبس حب(ب ب ب +  ي©بييحبسب ب سسبسسسسس 2س 27ت7097تس بي ببي ب ب بيب بب7ب7ب7بسسبتبسجلل

 10210110 ه0 كاش ايل تعرفلا + هع ديعاو افلا ىح اهعمسف هلو ىلا ريس دشلا ظ
 ما تفلعاو كلذ كل ةكماربلا ةرداصم ّق ه.اع دز رائد فلا نوبالث هتمق ادّقع ديع ةليل ف

 قبرا ن م ةيراكا هذه ف ىمام لآ و 0 ورساعف 4م || امج أاوراصف هتموت لإ هتكمف هريذ رفع

 اوماقأف 1 ا وي الاو 2 مل ٌْ نأ تحسن : راق اه وعمسأف ع 2 أ اعإو اه | دهن |

 حلتال نأ ام !ءااوراش ف 0 2 كلارا و داع وز هو رادعك هدنع اهوءمس قد ىحي ىلا مولشو ركع

 وعالم 6-0 نمو مدعم لا م يا 3 راك و> ردع د.شرل أ ىلا تدار كد تابقف اهرمأ يف |

 يان رخلا هللادبع نب دمع ينرب>أ تايزلا كلملا دبع نب دي نب نوراه ( لاقو ) طاص مأ ةدرافو

 أ ىلع بات ؟ اذاف جاب :| هل لاق 2ك قار ط لزا 2 0 ترام لاق يلا داع ىنادح لاق '

 ءاد عبارلاو ءافش كلاثلاو ةذل يناثلاو ةوهش لواللاف قا كدنلا 1 داف هأرتف لوما ُِق 1

 نقلا 6 نرخ )اين 0 ريااند تدل“ كون رح ىلا ريا 5 عسا نيام رخو

 هيف هكحت هءانغ ىنغل 396 تح يبدوملا مهارإ 0 تذخأ ريناند نا ةيش نبا نع 0 نا

 امباصاو لاق ينادقف ف ةيقاب ريناندو ينتدقف 2 ٠ ىحيل كو م .هار 1 ناكو قرذ امني نر َىَح

 روش نع 6 لكي 6ع قدصتب ى #4 ناكف ةدحاو ة ةعاس اك الا ٠ نع ريصت ال 0 ..اكلا ١١ ةلعلا

 رام نبا ( ينربخأ ) ةليوط درا كر هرم تك د

 كاملا نب داحأ ها رع ةيش نبا نع ننوي نباو زيزدلا دبع نباو ظ

 نا تيل آ ىفا نين م ا ينغت نأ اهمأف مهانإ د ,لا ريادي اعد ديشرلا ن نأ

 هدخاودوعلا ت 1 ءاجر ىلع فاو تءفصف 1 ا و بضغف ادبأ يديس دعإ ىنغاال ا

 تنغق توق دلو 5 5 5
 ©«9 ' وص

 ديالا طقسمو ايام الا نيب ا ذدنلا» جراج: نع اس راداي

 دعا مل ميع نا نأ تنقيأ *» تسرددق رايدلا ترأر ال |

 اللوح مجنملا ىمي نب ىلع 0 لو 0ر2 وام للا لش فاح ل ذولا ها 3

 0 | ىلا كعنلا ع تفرصلاو اههالطاب أو دب هلا اهل قرف لاق هقيراطلا هذه يف طايسا
 (ينثدح) يءاثرلادمم نب ىلع لاق قذحي هرهقتو 000 مار لاق اميار فك هل لاقف يدهملا

 ا ةكمربلا ريثاند بط ديشرلا نب طاص ىلوم البقع نا نودمح نب هللا دنع ونا
| 

 تماقأف همحب مف در نيسحلاو ا اوه اع ع عفشتساو هندرف اه ا
| 

 لطمو دعو نيب تي معو * .ىلقع 2 دق ريناد اي

 ىلتق نيو تنك نا ينياتقاف « الاو كيلا يهفاش ىنخش

 لذيو نيس ادعوم ن 5 0 »+ امو ريمالاو هللاب انا »+

 ىلهش كب ال_د>اع هللا عمج 5 منا تحااب ةايللا تحاام

 1 / هلوق ليقع | ىلا | نكت اهال وا ءافولا ىلع

 0ظ111أ10101010100اأااا000111111ا1ازدزد1زا 1 ] ]| |0010000|1““-بب-ب-““77ب--“““7“7“-ب-“تد146



 2: سف يو 1م

 اك

 و هتموحو ها 3 ةدمز هحكش - ىح ل ردو 0 مشيو اهالوم ىلا هريصم

 ام>ح رذ يمولذب نا 5 لع انغيف اهدامءاناكو 0 يناغالا طر در تأت ك اشو كلذ

 0 0 2 0 لذب ا مك الا ٠ نما

 قس ينثذح لاق ةبش نبا نع 53 0 06 1 ّق 5 ا ا رك
 )هب 5 هنراتحا انوص تامح دق ريئابد كنا نإ دا نأ ي#ىل لاق يبأ ىل لاق لاق 3

 هيهرك افدهرك ناو كسفنا هيضراف هيضر ناف كذيش ىلع هيضر عل ىح كباعا دف ال اولا ث

 , كناف هب تن كابايعا لفكلف رولا اهل تاق ينأ ىل لان( لاق كلغ 1 د يح 0

 تدك ذإ يدم رع كد نركفا را كل لوقأ نأ ه 5 لاق زييمتلا حر ةنطفلا بقاث لاو

 مللت ا الا لع ا 0 رد كدعانص سيئر ىدنع

 5 كلذ كفداَض اذا هبارو رمد ١١ ع اعاو ًادو# اغارم نم غاب دقو ىنبحمبال كلا

 !. رينان دل لاقو هراد ىلا يف لاس ريس 1 مهحاعي مب 4هدح ىلا م ده 00 1 ا لاق ام وصاو

 تالدنا قر رارعس 2 كللاق ناف هتتاسحتساو هتءنص يذلا تودسلا هياع يضعف , عهار .ا كءاح اذا

 ا با 0 درمدحف ينأ لاق قدسا لاق د اع ىرورس لور اغا ع الف ههرك نا ل

 ا” م[ مالخلا تدرك ةراتسلا هاو نم ةيراخلا لع تسلمت تك دن < الإ 0
 (ل ا نا لوب ريزولا تع.س دقو هربخ كلبا كمال نش دق اًنوص كيلع'

 تدشخ دقو نس ن سلام مم مي عا َّق نحت 5 مهدالوأ نونه كلذكو مه ريغ ب تبدء. الام هم

 | لوش تنغلو اهدوع تدذخ اف تا َتاَقف كلذك ناك نا توصلا 0

 ظ كتَسوَص |

 00 مدي عم عمرأ ن ناح ما د ايعدم كيلع ا

 مدح مد 3 أرف لاك 0 مه 5 ةعاوم تنك نا

 ١ هيف اط باطأ انأو ا ا تاق ىدح ب رطلا ىف>تساو بحعلا ةياغ هللاو ينبحيأف لاَ

 ةئااثلا هيديعأ اطل تاق مث كلذ ىلع ت 0 هللاو الف ينع هذان مل 2 56 ًايضومأ

 كناس>إ نس“ كءلع تعاعق دقو ت ُ ماو : ةينباب 5 تاق 0 بهدلاك وه اذاف ةنداعأت ْ

 4م اف 7 0 < لاق عنف ند رايتحالا نس ترص دقذأ نيملعمال ةدئاف كتاصإ ةدوحو ا

 نم ريثك نسحيام هللاو ريزولا هللا نعا لاق.ريئاند كتبا ةعنص تيار فك لاقف دلاخ نب يي

 اهنانعا برا كلذ لك ىلع هيداعاو هيدنعا اط تاق دقلو ةعئعلا هذه لثم نينغملا قاذح

 موس اط كفصو يحل ىل لاقف هدحوام هللاو الف ىلا بسنيو ينع ْذَحْوي الخدم يسفنا باتِجال

 نسما ند 0 دو مظع لاك للا ه>وف 1 0 "ررمسب هللاو دقو 00 0 ماقم

 تناكوا د - >ناكو ةنيدلا ل هأ ن م لحرل رياند 000 لاق يملا نبا يف لو لاق ) بتاكلا

 ناكو اهاريشاف هنأ 3 تعقو ىو 2 عار امل ةحالملا ةقداص ءا رفد تناكو ميدقلا ءانغال ىانلا ا



0 

 ديلاالو ناسالا شعر اشماط ال *« هندحول هتمن ولورمحعال #0 ظ

 يالا وا كلع تلح * امل تلتق نا كما كلتا

 هدؤ عفر نم لوأ تناكف مالسلا اءيلع بلاط ينأ نب ىلع نب نيسحلا ايوزتا 5 تضقنا املف |

 لوقتو هيلو تلاقو لتق موب. هب يضارلاو هلتاق نعلو هلو هيلع هللا :ىلَص بارثلا نم أ
 *« ءادعالا ةئنا هتدصقا # ايسح تين الق انسحو

 ءاليركا يردي نما تداح < اميرص ءالبركب . ءورداغ
 , ناورم نا لاقيو ةكتاعب م ةكاتلات لوش مع نب هللا دبع ناكف هدعب تعأت 1

 01012 ةايلود و دس أ اعد مك تلاقو هيلع تعن ةماق مال ا مخل

 ' ريب زلا نب رذنملا نب مصاع نب هللا د, ع نب دحأ نع ريبزلا نع ىديتلا# 211 رمز دلع

 ىنا هل تلاقف مال_لا هيلع بلاط يأ نب ىلع اهطخ دير: تلي كاع تاو برأ لقال لاق

 2 نع هيأ نو د12 نع قد نإ نع هد ا لو مع ا تال

  ودشاتيو ثياحالا نو اذتي رم أ نها شن رت ندممسف انه لاق ينأ ىتثدح لاق مالس نبا

: 
' 
1 

ْ 
ْ 

 ' مث مف هتبديم يف رطخم وهو اه ىدبرا 2و يدق هيلعو سيوط لبقأ ذ د] راعسالا

 تنب ةكداع رعشب مهانغف فيرا كفل للم عش انتغ هللا دبع انأ اي. ءوقلا هلا لاققا نس كا

 باطلا نبرمع يثرت ديز |

 دومعملا يباق نءضت امم * ديع ينرع داعف داقرلا عنم
 3 امها اولاقف ما 8 5 هللا قا> لمح ال لاق سي وطاب تاسالا هذه نم موقلا لاقف تايبالا |

 ةفياخم تنو هللا ىن ةفيلخ نبا, ت>وزت يفرش عفديالو | مسأ لهجمال ع نع هللاو يه لاق هذه نم

 نا كادف انج اع لاق تاتق الكو هللا ين نباب تعبرو هللا يب يراوهب تثئثو هلل يبن ةفياخ

 ىلع ىه من اولاقف ليش نأ و رع نب دز 'تنب 5كئاع لاق هذه نم تنال هذه ماا

 , انميعاهللاو تنأ اولاق اهعمتام دق اهءؤد ناس 0006 كلخم :كرديال اك | ف5 تفصوام

 هس
 لطمو دعونيب تريحنو * ىيلتع ركشت دق ريئانداي

 قف ور تنك نأ يرافاف :# .الاو كلا يناش ياش

 رعشلا اذهو ىلع مولاب ىلهر بيرءل هيفو لية فيفخ ديشرلا نب طاص ىلوه ليقعل ءانغلاو رعشلا

 هانإ هلو نييديزلا ا هلاق لب لقو ف 1 امطخ ناكو مكارلا ةالوم رناند 3 هلوش
2 . : 1 01 - . 

 7 ليةعرابخاو ريناد رابخا ركذ 0-١

 اهو سانلا قبح ن 7 تاكو ةدلود» 01 رفص 7-1 ىكربلا دلاخ نب يد ةالوم ريناد كل

 كاع هفغشل ديشرلا ناكو فشلا ءانغلل ةباور نهرك أو ايدأ هاو نولك أو نورظأو |
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 رك

 اربغا ىدإ> كفن الو كراع #* ةتخس ينبع كفن ال تمقاف

 اروذملا حابصلا ليلا درطامو * ةكيا ةمامح تّتغامهدلاىدم

 نب ىلع تتفحدا هدساق لاق هن عيدان ىلع ةقيدح يناطعا ناك دق تلاقف باطلا نب رمع اهطشن

 ارح !حرلا كرت تح توملاىلا * اهضاخ ةنسالا هيفأتع

 باكا نم عملا رع حرسنف رم تح ورق يحوز , وهل ها ىلع ةقيدحلاىدرلاقف مالا 3 باط نأ

 ىلنإ ىلع هللاقف اهم ينبال مهاعد يف نع هع هللا تاواص بااط يبا نب ! ىلعمويف 0 اع للا لص هللا لوسر

 نباناف ةكتاعاي ىرتتسا رمع اهل لاقف ١ اهلك أ ي ىتح رتتست اهللقف اهايا اهركذا ناديرأةجاح ك1 لإ

 ةكتاعاي لاقف اهارب نم ادب ام الا اهنم ل 1فايطوس الع دحلان كذاك نأ ه0

 اربغا يدل كفنالو كياع 0 هناؤعس ىنيعع كيرلا تحقق

 ا رك ىلاثت لالا دقو لدفت الامل و2: نأ ىلإ تدارا امولاةفاذه ىلا تدرا امور هل لاقف

 وهمهللانسحا ام رمع لاقف جرم ناهللاو يح يف ىف ناك 'يثاذهونواعفت الاماول وةتنا هللا

 هنر 7 تلاقا م لق املف نسح

 تيحللا ماهالا ىلع لك ال د ل ةراعإ يدود> نيع

 * ل[ نراشلا نول

 * _هدلا ىلع نيعملاو ا

 بيلاتلاو جالا موي ١
 تورو كاملا تاع

 تودع نع نودلاادتفس دك ع او د 0 ولورا كلل د لذ

 ا همر تلاقو

 تحسس وص
 دومعملا يق نوضت امث # دوع 1 داقزلا عم

 دو نوماكلاو اهب روق «.ا( 6و2 لع ترح هلل

 دزئستلا ىنيعا ق> مويلاف * ةرمكر اذح ىن ررس ناكدق

 ديعصو حئاف_ص نيرئازا * هنودو نيئمؤملا ريما يبا

 | ماوملا نب ريبزلا اهطخ اهثدع تضقنا:اءلف_يعاشبااو دان نع "لمر فيفحا سروط هيف يد

 نب ا'اب تلاقف ةندانءارع ةأخإ تناكو حملا ىلا رحب الكاع لو(
 لاف 0 ركب ىلاو مل-و هيلعاللا يع هللا لوسر عم تياص ىلعم كتريغل عدا نا ا

 ترما.افةدعاس ينب ةفيةس ىف اه ماقف جرخو اضوت حصلا ةالصا ءادنلا عميس اح اف كال يناذ

 ةكتاعاي لاق دحسملا نم 0 ءاف تعحرو كدي هللا عطق كلام تلاقف ل هديب ب رض هب

 نوطبقلا يف مويلا ةالصلا كدي نئابلا دف هللا دنع انا ها كحري تلاق كالصم يف كرأ م ىلام
 زلاتان نكاملم رضا ا نسف[ تلا ند تسلا ا اا

534 
 تأ ةفدتتر عاسلاىداو رد

 درع» ريغ ناكو ءاقالا موب * ةمهب سرافب زومرج نبا ردغ

 0/١ ع سا نا (0



 )م1١78(

 ليكمل مك هتبجس ع »** قداحص ءاللب وذل ريب 51 نإ

 ددرقلا عقأ نباي كدارط ع * هني مل اهضاخ 0 ةرهغ 8

 ىدتغيوحوري نمي ىغم نوف « هلع كادب ترفظامف مهذاف

 فلخ نب دم اهريخي ( ىنريخا ) ركبيبأ نب للادبعدنع ر ع لبقو 0 زلا لبق ةكتاع تناكو

 ىنأ نع ورمع نب دق ع نع ىدع نإ منا انثدح لاق ىنأ انثدح لاق ركب نب ورع نب دم نع غكو
 ةرطاو يسوطلا(يرخأواو ا نع عمجت نإ لع. سأ ين نثدح لاق ع عيكوان أو نحر !أدمعنب هع 5

 ديلولا نع ديعس نب ور<ن رنا نب لياخلا 0 0 ءهمج نع ريب زلا انثدحالاق

 001 لن زلرن ن دعاتدحلإو جا نعيرهوإلا ( قربخأو) يناسغلا يينب ماشهن "1

 ديزتنب ةكتاعقيدصلار ب يأ نب هللادبعجوزتاولاق مماياور تعج دقوا هصقنيو ةياورلايف ديزي مهنم

 71801 تاكو ابار ةلارجو اه رظنمواماقعيف ماكو لاكو لاح اهل ة ارم تناكو ليفن نب در ل

 ا الل لا جرم 1و ف يي ارعات ,ةياعفوهو هوبا ركب وبأ هيلع 0 لع

 اف ناك ةراجتو قوس نع هتاغش ناك دقو لاق مأ لاق سانلا ىلءوأ لاق كت ديعاي لاقف اهغاني

 الطف اهقلط ةالصلا ضئارف نعش ا ةراحتااو شاعملا نع تاعك تلغش دق ركوب ,| هل لاقف

 لوي وهو هعيسذأ ليللا ف هل حاعس 0 9 3 انف ةيحان ىلا ت رو ةقيلطت

 قواطملا مالا يرق حام و * قراشرذام كان أ الكتاعأ

 قاعم س وفنلا ف اع كيردل * ةلتدلو مون لكى ف اق كنتاعأ

 قدص_وءاي> يف نودم قا>و# قادن 51 زج قاخابل

 مال يل ارو © اين بل قاط شر م ظ
 اهعحاردق يا كدهشالاقف 5 عجا 0 هللا دع اب لاتفهل 0ر1 هلوق ر ا عمسف ؤ

 1 نسل دق يا هك دهشأ ياعت هللا هحول رح تنا نعل اي هللاقف نعا هل لاقي هل هل مالغطفرشاو |

 : كوخ زمور خو لا
 ناكوهىذلارءالل تءجورو# ةبيرريغيف تقاطدق كا اعأ
 نإامو ةفلأ هيف سانا ىلع © ارو داغ هللا سعأ كيذك

 نك اسهللابرقدقام ىلاقو * ًارئاطقرفتلل ىاقلاز امو

 سال كيلع ته دقشتاو «ةطخس كن ىرأاليناكنبا
 ناقد هارد ساو # هه>وهللا نيز نم كناف

 فئئاطلاب هباصأ ىذلا مهلا نم تام امافهدعب جوزتتال نأ ىلع اهمحار نيح هل ةقيدح اهاطعأو لاق ْ

 لوش تأئنأ

 روك ذملاتببلاىف 3 00 3 اذإو ءادتنالا 00 ند و نش دلو ل ا ثيح

ٌ 
 أ
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 نيماسملا نم نيراع نيب عج هب عنص 1 فذحالا لاقفرم دق ريبزلا اذه لاقف هقيوس فرعي وهو

 | نب عيفو سااحنب ةلاضفو زوهر> نب ور ماقف 1 ؛ قدا نأ تك َ اضعب مهضعب لتقف

 أ نب ورمع هلق ضايعىلا ىهنذي نأ ىلوق لتقف قرعلاب هوقحاف رين عفت لاهو فوع يدعا

 ينتحل ىولع ]ناطر رفع ويف وكلا ىلح علا ىم وه ىفا نب يسيعندحا ( ينادح )زوءرج

 اكد لاف رالطرلا م12 ن لع نبدم انثدح اولاق يفريصلا دي داو سايعلا نب ىلعزب سانعلاو

 مالسلا هيلع نيسملانب ىلع نع هيبأنع دمت نب رفمج نع يرونلا ناباسنع رافغلا دبع نب ورم
 قا ىلع كل لوم هل لف ريب زااتنا هءاع هللا تاولص ىلع ىللاق لاق سابع نبا ينادح لاق

 د |لاقو ىلاتقهب تلاح:ساف تأ 0 رك ع ًاعئاط يف

 وأ يح يق ازا ل لوقيو مالس 0 2 5 1 نا اطرت هثيدحيف يي نبأ

 هري> يف فاخ نب دم لاقو عمطلا ةدشو فولو كلو اممم ةدحاو الو ال الاقف 'ىنب اراثثتسا

 يك رف ةلغبلاب اعدف ريب زاا لاقاعهر ا رداد اع ًاياع تدنأف عماطملا 5 فو عم ريب زلا لاَقف

 ا دق تل هللأ كندا نلاط

 اشاد كن لع 4 لع هللأت اولد ًاياع ع أهمل ناد قانعا تفاتذا يتح م هعم تدك رو

 لاقف 2 هيلع هلل | ىلد يمنا ينحإ ينرفكملاعأو ىنطاعت نلف ى ١ ةفقس يف 0 انآ ت كا تأ

 ”تسا ام ىن'رك ذ ما مهللا ريبزا | لاقف ملظ كلوهو كنتقيل هناامأ لاق ىن نمنعامو تاقف هيحنشلت اك

 لجو 1 لاقالل حر مك و 0 ! تح 0 اولتاه الالا ىلع ىدا :هيدانو اءحار كفو

 ماو ىيناعاوذشف ىانلا 0 1 أمها 56 امبللأ دهش مهلا ماللس ااهيلع ىلعلاقف همديف طحشش

 نهللادبع نب مها ربا انثدح ًاريسأ اولتقتالو ١ رادع اوعتاالو خ ر> ىعا وةئذال اور هذ خا مهلا

 نب رزنع ةلدهب نب , 2 نع صوحالاى أن ع يب رادع نادم نع يور بوبأ ن 3

 لتاق زوهرح 1 ء لاق تأ ءاناف تال /اهيلع ىلع دنع ادعاق تنك لاقالا هبسحأالو شيبح

 هللا لد هللا لوسر تعءس يفار انلا ةيفصن :|لئاق ناخديا لاف بايلا ل ماوعلا ن ١ :سدار نا

 نع راند وطلا ىريخأ ريب زا'يراو>ناو يرا و> يأ لكلزا لوقت 0 3

 يتأ يبزلا لتاقزومزج نب ركوعوأ ارمعنا هيب نع ةوسعنب هللا دنع نب ملا-نع اص نب ىلع

 بتكف ه سعأ هل رك ريدب زلأ ن نبا هللإ علا 5و نجلا فد قفودب يف هدب عفا يت> ايعصم

 1 ريخأ أ ءالخندلا م لخ ريد را 0 لقأ يبا تك نأ تحد ةصام سن ', هللا دنع هيلا
 0 مث يف طر

 || نيتودتس اك رد ا وهو ريب زلا ىلتق لاق هم ن نع ريبزل نع يرملاو ىد

 هرب , ليش نب ور<# نب نير انش ةكداد كل انقذ ةنس

 ردد ريغ ناكو اللا مولا ان ةحم سراشزومرد> نباردغ

 00 ناسالا شعراشناطال نإ ةلالك >ح ول ا و 0

 1 ادب وةع كم اعلا ا 1 تاَنف تأ ل ع ل |

 ا تاكا نأ ,اوق يف هيف رس وت ىلا لاق ةيفلالا دها وش ند تيااو دمعتملا يورو 0 8
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 مد: هربخو رييزلا لتقم ركذ جو

 ىلا نع ينئادملا انثدحت الاق ةشا نا نع ٌريرعلا دنع نت دمتاو راع نت هللا دنع نب دما انتدح ٌْ

 ة>حاطدي رب ةيوازلا نءهءلع هللاتاواص بلاط ىبا نب ىلع نيئمؤااربمأ راس لاق ةداتق نع يلذطا ا

 ممتازا مويدايز ب هللا 0 روق دنع | ومنا هنودب رةضن رقلا ند اوراصو ةثئاعو ريبزااو

 هحالس هيلعو سرف ىلع ريد زأا ج ا ناعما يآ ارت ام ف نيالثو تس 1 رخالا يداح 3

|| 

 هرك ذبنا هللا 000 0 امأ لاف ا جلا اذه هيلع هللا تاولص ىلع ليقف |

 ىرءعلاا 15 0 ود ىف ةانعأ ل ١ 0 انتي اندف اءهبلا مالس || ه لع ىلع جر>و ةدعاط تع

 رع ل قلك ا كل 0 هللا امقتاف ارذع هللا دنع 0 ع نإ ارا اعددعا دقل

 1 ن*« لوف 3 ءامد م 5 د نام 2 3 نكمل اماكن وو دعا 5
 أ

 ناهع هلق هللا ٠ نءاف ناع مدنا يب لاح دكا( لاَقف نامءىلع نسانلا كب -1| ةداط هل لاقف يعد 4

 0 لل را ا سو هيلع هللا ىلص هللا 1 6 اا

 00 وا نسل هم 0 00

 ار لاق هيلا دب 000 لاق يناتاقي 5 0 ل ريد 0

 أ عداد !اق ١ عيضلتنا د امو تلا ا ينط وم ريغ 6 ىح هق فرعأ انأو الا ت تاقع كف نطوم

 ل ا ضعبل موضعا ددح اذإ ىح نيراعلا نيذه نيب تءمحأ هللادبع هنبا هل لاقف بهذاو '

 ' يلا لاةؤ هظفداف داو ة دو 0 امنا تدلعو بلاط يبا نبا تابار تدشقشلا مك رثتو كهذا

 | : نءلا: دبع لاَقق هَقت ةءاق اال 00 ىعدب هل را د هلتاقو كنيع نع 20 لاق هلتاقاال نات فلح ظ

 ,َ يمدلا ناماس نا

 نيالا رفكم نه بحتما * ناوخااخا مويلاكرا مل

١ 

١ 

1 

 ش

ْ 
 * نمر لا ةيصعميف قتعلاب #

 مهمارعش ضعب لاقو

 « هليع نع هلل ةرافك * هئيد نوصل الودكم قّعي

 * هنيج ىلع حال دق ثكنلاو *

 لاق ةداتق نع ىلذ-ملانع ىلفونلادمنب ىلع نع ةبش نبا انثدح لاق يرهوذلاو رامع نبا ىنثدح

 يداوبوه مامز نب نامعنلا هل لاقف دامح نب ضايع نع لأسف عشاحم ىنب دحسم ىلع ريبزلا فقو

 0 نع ينئادلل ىف ”دح لاق رمع نع يزعولاو رام 1 هديري ىضق عابسلا

 ْ نع انثدحو لاق عجر مث بيجنلا غاب يتح رين زلا عم نامعنلا جرخ لاق يبعشلا نع هثدح نم
 ' لاقف مو_سفنا ىلا هوعدفدامح ينيب ريب زلا سم الاق ناظقيلا ىلا نعو فوع 9 براحم نب ةماسم

 افنحالا ىلا انرف نبا يغهو مهرشو مهريخ هوفك ام هللاوف فوع لاقف كرشو مريخ ينوفك أ
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 هعاوذ لع لتاوا لكلا يرد # اع يع داتا لا تر
 هكا و-هبلع تع قو رع * مناك تباقلاو نائيعلا تادساف

 هنا را ا 1 وقا رفلا فاخ ىتفلا ءاكب
 هلوق قلعت ى تدل 3 لحتاف ن آلاف ةفيرظلا تلاق

 هذاك انآ ىدلا الإ اهتننحا © يذلام ةيم للاب تفلح دقو
 5 أ ودع يضرأيف لارالو © ىراال تيبس كارلا

 هل وق ىلع 5 َىَح تدغنأ 0 ” هيقاوعو هللا فخ ةمرلا اذإي كحيو ةيم تلاقف

 هنراوع ايجتدتبا ناقلا لع ©. جراوي 0
 اهرح داك ةسفنت ةمرلاوذ سفن هل 0 و همحاام.ةبم تلاقف هللا كل هتلتق ةفيرلخلا تلاقف
 هلوق ىلع تدا يت> تدشنا 2 يتيحاب ريطبإ

 هيلا عردلا اضنواامنم ه>ولاكال *« ادب وا ةيم لوقلا كتءزاب اذا

| 

 هيذاح ىلاعت قاخ نمو مخر * قطنمو ا له تا

 |ةيم اط تقف هبلاس عردلا وضن, ناب انل نق لوقلا عزونتو ه>ولا كلادب دقف ةفيرظلا تلاقف

 نو تماقف الع اب اوموقف ناقل ندرل نإ تلاقو ةفيرظلا تكحاضتف هب 2 اذاف هللا كلتاق
 ُك 0-0 0 هللا وف امهممالك ن . عش راام عمسأو اهار 0 8 رف 0 َتَِحَر ا اهعم

 امعدوف موقلا بان دقف ان ضمنا تاقف هتيأف لاحرلا لئاو أ بان يتح هيف هتفا> 0 هناكم ن

 0 قرشأو قدروا

 تس وص

 اهبوبه يلق جاه يع لهأ هب * ٍبناجيأ نم حاورالا تبغ اذا
 امديح ناك ثيح يسفن لك ىوه * 0 هم نانيعلا فردت ئوه

 ياشولا نع يطس واب ىروخذام مهاربال ءانغلا
 .6 ص

 الابط هنيئا عمجتب وعدت * ةماخ رييزلا ييركذت يفا

 الكل ادا 0 يتفو * اومتانقنامطاا تفوىدنا قفأ
 الئ اس رف كفررغ تءيش * عسا نيق نا 1

 اليمو نيحسرذ يرذا يفو

 اليتق ليتقلا اذ مرك ل 1 3 اما 1 نئنرق تلا

 يناث ضيرغال ءانلاو لها موي ماوعلا نب ريبزلا هتريشع لتقب هريعيو قدزرفلا ودم ورك علا

 ور نع رصنبلاب ليش
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 عمجج وهو ضرالا نوا فلاخي عضوم ماشلاو دتمملا ريثكلا لمرلا ند عرجالاو ءاعرجلاو لاس

 ةراحلا ةيفيصلاو حابرلا يني ةيفيص لايذاالا اهب رحم ءام الو تابن هيف نكي ملام رفقلاو ةماش هتدحاو
 أ ردكلاو اهلئاوأ اهب ينعو ةأرملا ليذب اهمش ضراالا هجو ىلع بازنلا عت يلا اهوا ابلايذأو
 يطسولاب ايرو>ام ىلصوملا ماا ماا و راثالا ىنعت يهف جاجفلاو ماتقلا نم ةربغلا اهف يتلا
 كنتتوص و

 عجاورنيضع يثاللانمزالا له * اكيلع مالس يب تلم 5
 عقالسبلا رايدلاو قانالا ثلا < ىلا ةك واملستلا عج ري لهو

 عضاوألا ءابظلا الإ اهب سيلو * يبخحاصا تلقف امون اهتمتوت

 دع 0 || املع ' وح ةللح »* 5 0 ىصايصلا مح ة.شومو

 ةلاهملا ىمعلاو نامز 06 نامز 'الاو نمز الا يطسولاب اب ا 3 مهاربا هاع ليوطلا ند هصو مع

 دق قاللا ءابظلا ن ند 0 اواو ة هع 3 ١ هنو ردقلا اه | اع بص قل ةراححلا يهثالثلا يفانالاو

 الالجاهملع ناكيتلا ةللحلاو ة 4.صرص امهدحاو نورقلا انقل رقبلا ىنعي ةيشوملاو اهسؤر تأطاط

 هلوق ةديصقلا 2 ند هيف ىئغل امو داوس 5 ةرم ةوأاو كوع

 ٠.٠
 تسس وص

 عفان ةبايصلا ءادنم كاذلهو * اهرايد يف ةرظن رظنن سنعلا فق

 عبارانأ لهتاقالإ ضرالان 213 0 4 7 يذثغت امأ لاَقذ

 عمادملا شرت نا وأ اه اما م + 'لالطال "لو

 | هلفأام لالطاالا هذ_مل لقأام يأ لالط ال لقأام يأ لالطأ 9 لقو مقملا عببارلاو ةقانلا سنعلا

 نع تايزلا نبا رك ذو ايرو>ام ىلضوملا مهاربا هانغو عوددلا اهحضن رثكت يأ عمادملا شرتو

 : ل وهو ةمرلا يذ ىلع ققؤرفلا نع لاق يزامرأطا نع ىرذعلا اص نب دمحم |

 اف لاق ً؟سعاش كارأ لاق ير 7 فكسار : انأإي هل لاق غر اماف * اكيلع مالس يه قتلزنمأ « |
 رامع نبا ( ينثدح ) لبالا كاولاو 1| اطقلا كفضوو نم 1 لاقءارعشلا ةياق نع ىدمقأ

 اذ ارك اذن لاق دنق نب دوءسم نع ىلصوملا قحسا ن نع ةبش نبا نع يلاوملا بييحو ىرهوجلاو

 مل ثدح اذا ةمغنلا ندح نينيعلا واح ناكلاق هنع اولأساف يابإ كلام نب ةحدع لاقف ًاءوب ةمرلا
 ةيم نا ةمصع اره يل لاف ةسم عنب م هاإو ينعمح هيو 0 رب كدشنأ اذاو هثيدح ماست

 لوف ىلن ار رك دقو رق هءاعاو رظأ يف ه- ارا ةلكءاققأَو 006- هكر هما ند

 اج ةتنأف اهب لثف لاق ىلدحلا ةنناع ثنب ردوا دع كلاو عااد تلق ةيم اهيلع رادز' ةقان نم كدنع

 1 نممتجا ةمرلا اذ نيأر املق لاغرلا ىف ءانثنلاو فولخ موقلاو ةيق ةلحغ اننمأق هن ةفدرو بكرذ
 نهدشنأ يل اقف ةمرلا اذاي اندشنأ نون ةفيرط تااقف نمل ا: ساحف نائب نآو ا انتعأو يم

 اف لوقي يتلا هن هن ديصق هنادي شنأ ًافانضعاب
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 0 ا ىتسالو قى وطن نان ه م دروأ ذا 3 راقد ل ا ك1 لاق دا كر ءالعلا ن

 : لوش هتعيسف لاق ن عطملا هدهح دقو رفحا سمح ةنأ 0

 رانل || نع ين-ح >زد>ز بركلا جرافو # 20 0 00 عر

 ىسع نع هم ىعمصالا ىذا نب نءراادبع نع درد نب ن-حلا 0 دم ينريذا يذق مْ 1

 كباسح؟يف نحل 0 ك0 ال هللاو لاق غرف اذاف .رءشلا دعني ةمرلا وذ ناك لاق رمع نبأ

 لاق توأ يبا نع عكوو ىلع نب نسم لا ينريذا رك هللاو هللا الأ هلاالو تدطاو هللا نادع.س :
| 
١ 

 نيب ماق اذإ درعلان| لام عوذجلاو ن حةالصلا نسح ةمرلاوذ ناك لاق ينالغلا ةيواعم نأ ينادح

 نع ن2 رلإ د تك 5 ( يدبز لا هللا دنع تاكا نف ت>ن ) عمي نا قيقحل هللا 0

 | ىل لاق يلزذم ىلا ا يل يشع 3 رلا يذ وذا دوعسم 0 لاف ءالعلا نإ طر ع يبا نع 9 7

 ةمرلا يذ يح م 5 لا دف ا | | 2. عَ 9 4

 هدفأو تام عج وم انالك ىلإو *' نا ىابلا ىلا ال [ وكما هللا ىلا

 5 يذ يخا تنب لاقف ىلإ نم هل تلقف

 مد هةر تاوصالا هذه يف ميهاربا ربخ رك ذ ج٠ ظ

 38 رز | ينسأت 02 ص لاق هنأ 1 نع يلصوملا قحسا ن ع 4 9 ا ءلا دنع نب دعا رك

 | دق وأ مهاربا اب ىل لاقف ينيقا الجر ناك مانمايف ترراف ىلع كلذ رسفف ارعش هل بطال
 4 اي نم نأ نيف لاق عن كلق هب حت ىلا اذه كااضل تك
 ا رطقلا كئاعر الهم لازالو * ىل_لا ىلع يئراداب ىلا ا

 انج تلج املك د قاخام قفوأ وه اذاف هتننفف ىلع برضى م توءدف رعشلاب احرف توتناف لاق ْ
 امم ةيروذام ناحل هيف تءاصف هرعش ىلعو هيلعت من ةمرلا يذ رعش يف ءانغلا

 عجاورنيضم ياللا نمزالا له # يع ماللس ىع 0 |

 رازيد لأب تود لكذ ل و احرذ ربط داكو اميتساف يداطا مع تدنغو

 م7 ءانغلا ن< ريذلا اذه قام ةنسل 1-1

 و6

 سس وص

 رطقلاكئاعرم الهمم لاز الو * ىلبلا ىلع يعراداب ىع اب الأ
 ردن كس لان دانا 1 ةرفق ماش ريغ 0 مواو

 ل وعادل ىح يح ا 0 | يمراداب لاق هناك كان انيع يملا ايةلوتو ليوطلا نم كولا

 0 ضر ,الاو تاو دلل قف كد 6 رك يذلا هلل ارد ذل لح وَ هللا لوو هلمو ةماللسلاب | ا

 | ,. ل يذلا مسالا ماقم ار هنأ ا , يموهلل اوددسا موقاي لاق هن أك اذكه ةغللا 1

 اذإالال#ا عملا لك لاه يراحلا 1 ماو تت ف ناو يماسأ 3 يلبلا ىلع هلوقو هن 1
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 اهماذحتا داؤفلا تاعولو باصم *« ةين نارقا نيبلاءادتحا رذح
 هلاقام رخاناكو لأق

 ايراا تاما دنقل انه الع # ؛تءاع دقو ئف ثفرشا قادرا
 رانلا نع يد>زحز ركل جرافو * ترضتحا| اذا ىمس> نم حورأأ جراب 1

 لوش 00 ىردجلا يف هذه هتينم تناكو هيجولا وبا لاق |

 م46> يف نب كي لاق 0 هارب نبباهولا ديع ينادح 4 تايزلا كب نوراه باك نه تذعسأ 2

 | ينشاف 4ب 3 رلا وذو ارح تدرولاق | نع 5 ,جاجحلا كا دع ىنادح لاق 2ك 5 ا

 ١ هدوعأو هدهعتأ ت :كو هناكشيف نوكي اب لعأ يتح 0 5و - 6 ىلا هتياكش |

 مويلاينثا م! انأاي هللاو ياخ لاهو كدحم تكلا أنت تاقف لع دقو 0 هتاف نيدو او مو ا يف

 لوقأ ةادغال توما

 ظ اها ملا دق يسفنب دك 6. .تقتدم يعاي قرزلاةاذُع ناك
 ١ لاق ىرفعجلا ىسيعن يدو» ىن نا د> تايزلا نب نوراه لاق ةادخاا كالتال ك كلذ ة ةادغلا هللاو اناق |

 لآ دارا وف ةلاو د مهن اف رأا يذ ةتيم تناك لاق ممن ىفإ ند م لدعر ينربذأ لاق ينأيفربخأ

 كلذيف لاقت

 ىل-رىلعت و كنلاجا سات دمو اننإ ينأذ سع 32 يلا بالك تفلا

 يإ 3 3 3 و 9 يفإ ةرايز | اند: >ا ا 9 ءاي ها 1 ثلا يا قدح دو د ءسمأب 4ع أ د كتانلاف - للا ا

 0 0 هدعاوو هدوزم ناب 8 .٠ 5 , هلبإ نإ هلسرأف م لاَقث مك اب كيل له ناوي

 0 تاك وأ ةطونذلا ترحشاو بو 7” ا ٠ لا يات تناكو هب تصمقف هتقان ةمر ١

 0000 دو ها 5 0 2 ا 0 يور 3 نئدو هنلع اوك هلهأ '

 ْ للم راد تردشا يف تلا ل | ةلعلا ناو 0 هلل ا ع اك كاقو ده»و 4 ,حاص دعوم

 ةريغمللا نب ىلع نب دمحم د نع تايزلا نب نوراع ءرك ذو ةديبع وبأ لاق.( ىديزلا ذحع ن هللا ديبع |

0 
 او 1 نانعك رم متأ نيأف لاق٠ ءائهدلا لامر يف نحو كب عن 0 تكف اواو عرقا

 لئاه وهو لم اناا فكل ردم كفا اوف لانا ند اع آل نت ةرمع# ا لم 1 اهو لاق

 ردملاو ر>شلا هل انامحو هانلمح مل« ءاملا نطب ىف هياع ائيلدف لاق داوعالاو ردملاو رحشلا نيأف 5

 رداشلا كلذب هوردو كانه هربق اول لبالا ن ل رلايف دوعصلا ىلع ىوقأ هو شاكلا ىلع

 ىلع ودلاب ت 1 ءانهدلا لدن نأ لق هيلا هربق عضو تود تن :أف هربقيف هولدو ردملاو

 2 اا ناو كوارع وا 5 ذ لاق يودعلا اص نب دمت ينثدحو نوراه لاق ثالث ةريسم

 | يف نفد, ن ند || وذ رمضتحا امل لاق نام نب زب عمجاتملا ن نع ةدي ع ا 1

 ةعرص ةمرصلا ن ابا ؛ عراوش ل احا يو سءعاوالا لباقم ءائهدلا طدسو ندم قانعفارطاب ةهرلزا

 يداي زاانع مك 3 نو ره ىنت دلو نوراه لاق باب راا ردا ودم طاتخمو ليوس يف عضوملا اذهو ماعتلا ْ

 0 أذأ1 أ | ]1 ]| 1| ]1 <11 101 1 1 1 10 10 1 1 0 | | | ]| | | | ]17/6771 آذآ 011 ز ز زذزذ1ذزذ 1 12ذز]ذ] 1 ذز 2 12ذ12ز ز ز زذ ة2ةزذزذزذ ذ ذ 1 2 ذ ذ ]1 12 12121 ذ 1 1 1 1 ذ 1 212 12 ذ ةزذ 1 12ة2زةز ز ز ز] ]7 7
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 ءاوتراب كدوج راخي جبت * نز.ءام ةباحس تنماذا

 ءاذلا ىدتعت 2 5 هلم مرا كنا تدل

 ركشلاق تلاق لاق اذا تاق فرو ىا تلاق ةمرلا وذ كنه كلذ عمس لهف ءاقر>ان تندحا تلك ١

 ظفللا ف اذه أرذغ موللا لاق 1 اهةح اكن تا اه رك د نم اه 0 5-3 تدر م ءاق رذاب كل هللا !

 نب مْ 2 ع ةقاقك نان 7 2 .| نع قحسا 2 دا : نَء ةهظدحح ) كَ 6 2 كلا يلا جاتحمو

 ع ترر ةيدام || ة 4. ان ف 00 تح 55 لاق راحنلا يف ند لدحر يي : لح لاق ىلدعلا هب ةيححد

 يدجتلالازفلا اذه ىلعك شام ءانألا ةبحان نه زوم ينتدانف اهلك تمقق تنب باب ىلع ةمئاق انف
 ظ ةمرااوذ لاو 6 0 هامأاب هيعد ش لوشو لاق كعفنس الو هم ريح كااضام هللاوف

| 

 ا

 اهليلق ىل عفان يناذ لياق * ةعاس سرعم الا نكي مل ناو

 ديع نإ ماش ره هفالخ يف هم 01 يفونو اهلي 5 هااو ة 4ه رآا يذ ءاق رذ رد زوحملا ىلليقف 56 تلأس 0 |

 شفخالا ثكاماس نا لع ( ينريخا ) يهنأ هبافو حس ىفتا 9 || تفاتذا دقو ةئس نوعبرا هلو كلما

 ماشه يلا ج راخوهو ىفوت اهفو ة 4يس نيعل ذا عع هنأ 5 || نب ب وقعا اخ سل || كيهس يبأ نع

 نع ةفلخ و (١ ينريحا ) ه 50 لأ هله 0 نفدو كلما دبع نإ

 أ لاق نيعبرا نإ اناو مرهلا فدن تغلب ةمراا وذ لاق لاق يدع يبا نبا ىنثدح لاق مالس نب دم |

 كلذ ُق هش رط ف لاقو اماثه ديرب وهو تام هنأ - وا ىنادحو ماللس نا

 لها ع م نواها اع ىرذاو # اهاها نبا 6 نولها ام دالب

 ' لاق طاير نب رب> ىنثدح لاق يدسالا د مساقلا ينادح كلملا ديع نب دمحم نب نوراه لاقو

 ' ةالفلا تعنتل كنا يدسالا سيلح هل لاقف ةيباعثلاب ةالفلا هيف فصو هلارءش ساالا ةمرااوذ دشنا |

 نه جاحلا قيرط ىلع اهو ميك ىفب ىرفح د ع ةمرااوذ ردصو لاق مالا كتدنم نوكالا اء

 1 لاق ةرصبلا ىلع فرشا اماف ةرمصبلا

 سياح ةيياعثلا موب لاق امل # فئاخل ىناو املاعل ىفإ

 50 نك مو هنم ترفق هتلحار نع لزت ةالفلا طوت اءاف هلاق رعش رخا اذه نأ لاّشو لاق

 كلذ ك2 لاق هنإ لايف تا قى تروا ٠ 5 املؤ ةماسطو هبارش املعو هئم

 ناوده لها ند ابا املا اونيها »# ةلاسر 6 نايتفلا غلب الا -

 نآولظلا نم تاتلم» يناس ه0 ةلضع عارم كار دف

 مرهايميفهلها ىلع تدرو هتقان نا رك ذو ةصقلا هذه ينالكلا دم نب دا ينريخاو نوراه لاق

 ىلع نيد 0 نيديلا نيده لد-لوو ةق الا عاخ 4ع ءاعو ادم هددو يد ءارآا صقو هوذا اهم | رذ

 ىعت اخد لاق 4 مد ول !| يلا نع ىءيصالا نع 0 ران 6ع زرع ءلا كيع 0 دا ) يئريخا ١ هسوق |

 يفا معزا مايا دحاالام 0 هللاو يند>ا لاق كدحن فك هل تاقث هفنب دو وهو ةمرلا يذ

 اهءابح م>ا دق سفن دو نإ فادم ىعان قزراا ةادغ ىلاك

 قلل لااا ا 2 2-

 ( مثع سداس يناعالا 59
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 يدعءملا لم كلاونا اع لا يام فأر 15 0 هلل اددع ىن ينثدحو راكب ن 1 ريب زلا ا العلا يبا نب

 وا ) انريخا )يلع ةعلا ف: حملا ١ اهعسسأ يت>الب ,وطع اق ت بِ قو سيتلا نه ح حم كا ةساكلا ءاق 0

 نع ناماس نإ اص نأ ىلع نع هبا نع خيش ين نع ناماس نب دمحا نع يددلسالا نسحلا

 ءاقرذ هلزنت ىذلا لزتملاب تررش جحلا ديرا تح رخ لاق ليذولا نب رفز يخا ليذهلا نب حابص

 ينايسأو تدرف تدل مهدشانتو مدح بارعالا نم قاطع 101 ةلزد دا اذاف اهساف

 2 | 20 ردا كنسح ك1 | هل يبا ل تردد 5 ينام ىصو احبل تديشاف

 ةمع يل ناكاف لاق ءر>او لبالا لوا تذحا تلاق سلغملا وبا تلق نم وباو تلاق خابص تاق

 ةباؤذلا ثعشا مالغل انا اذاؤ اقرصنم نا رك ترص املف تدح> لاق هلم معا ان | ل امو ضي لإ

 لاقف هياع تدي م لوغشم يناف ينع كلا يل لاقف هتدشنتساف هتنط هل تامنغ دروأ دق

 يذ ءاقرذ> تدب اذه كتءاح هيف ناف 3 يذلا تدبلا كلذ ا افنأ 2 نم 8 كدشرأ

 ف : نش يرضأ كنإ تاق توندق هيدا تلاقف ديعا نم مالس !اب تحوطق 0 تصف 4 رلا

 - ىناز# را ىأ نا 0 رسألا# -- 0

 00 2 رثو ايا كاع تلاق اش ةنلا هناا ا 0 .ه افلخ 0

 را عجحب يد مقأف صنان كحعْنا جلا كسانمدحأ انو فرع مل كلاف تلاق جحا نم تاق

 5 ناليغ لوق توهش امأ تااق كلذ 8 تاق قاع

 ماثللا ةعضاو ءاقرذ 8 ىلع »*# اياطملا د نأ جحا م ع

 : نع الأف لاق هحولا 2 ءالهش ءاطم اهلوط ند ا م 6 || ءانقب ةدعاق يو تاكو لاق

 ع مالسلا هيلع نيسحلا لق نيح شوملا يذ نب روش 59 0 علا يردأال تلاقف امد

 2/ تال اهف لجو ةياهالا كرد دق يبا ناكو ل هموق ف اهءسقف ودك ةيراح اناو 3

 | ىنبابلشال َتلاق كلم كلْلَد بهذ دق ةهءاب تايه تاق ايف ةهرلا ىذ تدب ءاقرخ ىتدشنا او لاق

 يف فيت لوق تءوس اما |

 تاحو حوت ريمعت ترم ولو # ةحالمالا دادزتال ءاقر>و

 فدر || براقم فدولا نسدح قاعنملا بذعو 2 قدر ناك دقف 34 رأا اذ هللأ عحر تلاق مْ

 5 مرو هللا همحر فصو 0 ل تاه ه تالاف فضصولا كل دّقإ اهأ تاقؤ فرطلا فيقع

 اهسفنل ىتدشنا مث م معن نب ةدبع نب نيصللا يدع" قب ديس تلاق ءامم نمو تلقف هعّسا“ةانس نم ٌْ

 ةمرلا يذ يف

 ءامسلا كلف ىف محنلا ناكم # دعميعرف يف تح.دادقل

 ا رو كولا راض 6 تردي ةساغ درك د اذا
 ءائفلا ل_# ثانغ كاف“ كلم كل سانداس نعصخ
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 ليقوةيم ١ 56 لب لد واها وع ناك هنا ليقف ةاورلاه فاتحادقف ءاقر>و ةمرأا 06 نيد ترسل ا

 َنع قفونل ا نع يرهو "ايرون كر را 1( ام تنشق هلع توادف ةل < تناك لب ْ ا

 ءاق رك _هشو ةتيسفل لَّةلان اهدع وذ تءتتماف اهلع ةريغ ةمرلا 5 أ اها ةيم جوز نأ هيبا

 نع رم نب لنخ (ق 1 1 دج اؤلفو انة دصت الإ | رك لاق كاذب ةمادكي ةيضاعلا

 0 :اك اع اعإو يوهريغب ةيرماعلا ءاقرح ةمرأاا وذ ثلاق ةبتع نب نوراه نع ي“» ا

 اوءمس اذإ ىقسانلات غربل يف بيشت تايبا ةرسشع تلاقف نييحم ام اهلاقف لازف اع ناك دمر نه هن 0

 يدحا ءاقر تبش ةمرلا وذ ناك لاق مالسنب |:نع ةفيلخوبأ ( انريحا ١لسفف بيشتا نه ىف نأ
 سام تناكو مهيدامو مهداحمو مهل دءقتفجاملا اب رعواحاف ل هعسر نب ضاع ىا .ءاجأ

 جملا كل ند 0 انا لو 00 اعاد 5 ةيطاق نك ١ تاع نم 0 اب ةيطاق امعم

 اف ةمرأا يذ لوقل

 ماثللا ةءضاو ءاق - رع اه اطلا تف نا جملا ما

 لاقف اهب بيغي نأ هلأ ل ىلا آف ا مرح فما نال
 « هه و

 ع سس . 0

 ل نوف :افز ك2 يناددنا »* امدح ئو# ءاقر> تاسرادغا

 تا>و حوت ريمعآ ترمم ولو © ةحالم الإ دادزب ال ءاقرذو

 كمر ك2 لال مك نك يك نات نءقد رلا َنَع مصل نب تلح كا

 0 رع ال يهو اه> و.ص ءاق رد هتطعأف مهم باش نع 0 نيب مه |' ساق ةياضاملا ءاقرك

 وهلاق هللاو ١ تل م 0 - رلا نيفر كاوا ال كاف 0 كل وضمو هبريشف

 ل تلخدو 0 انا 5 تااقوا ع ار ىلع اهدي تعض وو ليوا واف اقآلا كيف لت املا 4ه رلا ود

 ضع! ىلع لزنا ت دا م لاق اق لاق ةمدتق نبأ. ن نع دوا نب مهار | ( ينادح) انالث اهوبا اهار اف

 ا

| 

 | كاذ ا تلق ججلا ل | نم كدن.يفا تملعامأقرانز َّء 0 اق ت تالاف 5ص ريغ 5 تاق ْ

 | دقق تادف نإ تلقف 4 لاىذآ هم ا ر> كيرا نأ ىلإ كلل له ىل لاق تدحح اذا َّت اعدل

 0 ادب حتفتساف 0 كال ردق قيرطلا نعي لدمف اهديرت ًاعيج انهجوتف تررب

 طق تدء>> له يلت اقم ةعاس 6 5 1 1 0 ةوف 6 نمد ةليو ْظ هاا 2و هل

 ةمراايذ كوق تهوس اك تلاق

 ماثالا ةعضاو ءاقرخ ىلع * اباطملا فقث ناجأا ماك

 0 نوناك اهو ءاقر , و رااوذ بيشلاق يريب زلا ىعصم نع ينءادملا بونأ فان 6 عيكو ( ينريذا (

 لاق هسا نع بوقعا :ن 3 نع مهاربان ,هللأ دنع نب نة رلاديع 0 لاق هيد

 كل كدي نعى را 5 ةمل اهه>وةحاب مذ 0 اما هذ دقو ةرمهرلا ءاقرذ تال

 رخو ليسا نر جا الل هانملاض ء.ىلعرأ و>ةدع ن ار زاع | تلاَقف ةمرلا يذ نيدو

 قرا ) ينريذا ( كلذدم هرآ ١ ّ ديز !ق>كوقيلز ملف ترفسف 0 يرفسأ منا لاَكُو
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 ) ىك>و ( هلم ركذف رسب ءاللملا نع ىعمضالا نع ةدابع نب دمج نع تايزلا نا ربا اذه

 لاق يوحتلا ديزي نب دسم ينثدح لاق شفخالا ىنربخأ لاف هلك راعلا ديتول قدسإ نا
 ديدشتا تفقوف ةفوكلا ةمرأا وذ مدق لاق هنأ 7 0 ن”دح لاق لذعملا نب دمصلا دبع يبادح

 0 0 َّ ةيئاحلا هن هب امصق ياكل سانلا

 حربة مه تم ند ي ولا سيسر »*# 1 نيبحلل يأنلا 0 اذا

 هلوق دشن اف داعم ركشو ع رخأتي لءحو هتفان قف 3 دق 8 أ نوليعاب هنري 51 هادا

 | ناح ةمربش 5 ًامخأ لاَ ينأ 0 رضلا اه 1 لاق «دحأ 1 ع4 طم يألا ريغ اذا »

 هللا لوق لئم اذه اغا ةمزبش نبا لوقل هرءش ريغ ني> ةمرلا وذ ًاطخأ و ءاذشي ؛ فم رلايذ ىلع

 (١زدك لو ا اعإو ١ هارب ا ضعءا يوذ اعمل تاغاطظ ل>ونع

 0 ةدرب يأ نب كدا لاقل اق م1 نب ىد نك ةمرتش نبأ نع ي ص و 1 م

 هفيلأت ىلع الإ ا مول هللا ولاقت امي كح دعف اهاضيق اناءطةمىلإ دءءرادنأ هللاوق ةمرأا اذ 3

 ابد ةيش نب م 00 لاق ساو نب ليعمسأ ) يارا ( مهزد الآ هل نمو هتيطعال

 وهوةعمت# ةعاج هياعو ةرمصنلا دبع ةمرلا اذ تاز لحر لاق لاق يىبوصالا نع ىلدوملا قدحسا

 بكس ءاملا امك تيعلابام متبل ىلع ىرجم .ةعومتو دشتي وهو رانيد انام ةتميق درب هنلغو مق
 دل وق ىلا يتنآ املف

 بناه 2 و سا اماذإ 6 نب ةحناج روكلاب اهدش اذإ يغصت

 هلوق تاقلاةلاق امو لاق يعارااتاق للا كح ري يمامع أي أو لاق كلم لاق اذكعام مع يب اخأ اي تلق |
 ه:يرب. يهو * كورولا ل قءرما لحمتال

 1 لثك © اعز رغ يف ماق اذإ يو
 رضا هل عم سأرلاف #3 مامزلا اهدؤد هيضصمو

 ريغالا لدعسملا قط م * تةطيوتسا ام اذاقح

 ا سانلا نور ىلع ف جر ةفقوس ةقان تعاو تالم ةقان تَعَل هنأ لاق مْ هان هيلع جراف لاق

 رذو ذا 2 مق سبل

 ةفاكلا حرش نع ينو.شالا لقنام 0 نمو ريثك مالك موقي دبز داكام ف ةاحاللو' )١(

 ًازغل ينمملا اذه لمح يتح تابما اهمفنو ىن اهتابنإ داك نب لوقلا رهتشا دق لاق
 دوو مرح يناس ف ترد 5 ىهام رصعملا اذه يروا

 دود> ماقم تدق تم نإو #* تترنادحطاهروديف تامعتسااذأ

 ىنام اهانئمم ناولاءفالا راسك داك مكح لإ بيصع سياف اذهمعز نمو داك لئاقلا اذه دامو

 لاف كلام نبا نيقباسلا نيتيبلا باحأ دقو اا امصي مل اذإ تباثو ىنأ فرح اهنح اذإ

 دورو ىبضب تاربال ينأف نب ىجلادرينأ ءرالا داك يع مم

 0 لاف اهءاظن ذقن # يملا دري ناداك امامكعيفو

١ 
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 وا ( يفبخأ) هلدخأف حديصل تق لح هطعا مالغاب حديص نيغ يف نحل موأ هل لاق هدغنأ املف

 ضعيف ةمرلا اذ ياكل ةناوع نب يملا باع لاق فارغلا وبا ينثدح لاق مالس نبا نع ةفيلخ

 هيفلاقف هلوق

 تك يف كياخأال نكلو امج 8 كرك ا 25 وذ
 بعقلاةمل* اهريغنم تقصلا م * 0 كلنا ترا اكلي
 تلم ءارعلا يردأب مك م تت رب ه1 تر دا

 نع لال, لعام رلا و2 دكا وبا ىنادحو كاق مالس س نبا نع ةفيلخ وبا ( ينريخا )

 لاق * ىط ملاح تايبأ لالب هدشنأف اييدأ ًاحيصف ةبوار لالب ناكو ةدرب ينأ

 ا.ءطمو سوبا :نأ شعلان نه * همهو هاثم اكولم_كص هللا اخل

 امم. مطا ةدش نم هباق تري #* ةعبش لاءناو ايذعت 2

 ناطرلا قد وه ا و نيالا نسما عون اط دعت 5 يري ةحرلا وذ لاك لوا دنا دكه
 الحوو كحضف ةمرلا وذ هلع درذ ”ىط ةاور هيب هذآ اذكه لاؤو طا ناكو لإ 2
 نيهحولا الك لاقف هب يذلا ورع 3 فرىعو اهدشنت فك لالب هل لاقف ءالعلا 3 0 وبا

 لاقف هدنع نم احرذو ضيرع 0 اناو حيصفل هنأ لاققأ ةمرإا يذ نع نوذخات 2 لاقف ا

 ءاذ كتوحيل هاوه عم تلمو هليح يف ترطح كنا مع 1 الول هللاو ورم ينال ةمرااوذ

 نب نوره ينثدح ( حارا نب دواد نب دمم باتك نم تخشن ) ىهنا هدع نانثا كيلا دغشال

 يذ رع يا رير> نب لالي ليق لاق ليقع. نب ةرامتع نع قحسا نب دامح ىنثدح لاق تايزأا

 ةقيلح وأ( اًنبدحي ) رعشلا ةنيدم اهنا *مومدم ءوبلا دعب اق 2 لح لم كا
 ناك نيريس ناو نسا نم ةداتق ةلزنع قدزرفلاو ريرح نم ةمرلا وذ ناك لاق مالس نبا نع

 (قربخأ) هرعش ضعنف انريوانيو اهنمنود وهةسرأأ زد تاكو ايس 2 01

 ظ ٍ ةفوكلا ةمرلا وذ ائيلع مدق ةيوارلا دام لاق لاق ةيواعم نبا نع ةش نبا انثدح لاق يرهوجلا

 هلوق يو اناس أهل اوءئصف ةئيدملا لعأنم اريثك كلذ ماهم 50 ؛ معأ لو حصفأ 8 ندا

 عال قلد امويرهدلا نم < اهلق كي 1 و ال_ح ل

 رذابملا ملظلا لاقجا لجاو # ا عم اياظش لاقف

8 

 نسحلا وبأ ( ينرب_تأ ) برعاا مالك نم اذ_ه بسحألم لاق مثانالم وأ نيترص اهداعتساف لاق
 ىودتلا ةسبنعنع ىتمصالا نع ىنزال انا عونا انيدحت لاك عبباط نوءيمنب سابعلا نع يدسالا

 لوشو دشني هتءءسو ةمرأا يذل تاق لاق

 را لعفتامبالالاب نيلوعف * اتناكف ان وك هللا لاق نائيعو

 ناكرك أ لاو هللا الإ هلإ الو لل داو هللا ناحس تاق ول لاقذ نالوءف تلق الهف هل تلقف لاق
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 يريبجلا لس ل نع نب دع 0 مح ند هيلع ناك امل داعف كلذ كعل اب الا حاص مْ

 ديو لا ةيحاص ة ةيم 0 ةنملا م تدب راونلا نأ ةريبج ينأ دلو نم ىنلا

 5 2 هلوق اهيا ةمرلا اذ اهدنع 1

 حربملا ين«باةلايف ىوطا توهو »* 0 و 'نملاو مم الو ءربلا ص

 2 كوع سا يدنع ك.حو آن ىحت ويف يحيي ىانلاب ىوطا ناكو

3 00 0 

 أ 1 يذلا وه دا هحبق تلق »* ايلا يانا ريغ اذا نإ هلو# تدوس ملف

 ايداب ناك ول نشلا بالا ت تحنو # ةمالم ند هةدعاسم ىم ه>و ىلع

 نيسحلا (ينربخا ) ةنسس نيتستلاق نيدعت كاهل ت ىمأ لب التلاق كتي 201506 | اهي تلتت

 داو نم ةمرل ةيحاص 0 511 0 5 1 ينأ ىلع تأ داح لاق لاق ىحي نبأ |

 تاقف ةمواس ما ةريثك اهل لاعب سيق دلو نم معتنب اها تناكو يرقنملا مصاع نإ سدق نب ةبلط : 1001011101 1 ] ]|]|] ]| ]| 0000000000010 ا ا

 هل 0 اذا ةمرأا وذ ناكف تاسبآلا نإ تا ند جا ىم ه>و ىلع نإ ةمرأا يذ ناحل ىلع

 يبا نع مالسنب دمحم نع ةفيلخ وبا ربا اذهب ( ينريخا ) طق اهلاقام هنا فاحيو هنم ضعتع كلذ

 نب دمحم ليخ هتلتق ىذلا- ضالا ةءولس 31 يعو مول ةالوم ةريثك نا هيف لاقو هلثع ىضلا فارغلا |

 ةماس نع كاد ل ةيش نيل نع يوما باع املاح و ير كام ل نإ دما (انريخا 2 رعا دنياو ناماس

 رزعو 3 ريزع لوق: فك هل ليقف كلذ مكيو قير َن ةمرأا وذ ناك لاق فراح ن

 يسع لاق لاق ملسم نب هللا دبع ن نع بوبا نب 5 1 (يرخا )فورد اهلك لاقف هللا ن

 هز دادي ع هدرب لاقل تكا ذأ تلقف ف را اذه مفرا ةمرلا وذ ىل لاق ورمع 3

 لاقلاق يموزذمللاركب يلأ نب دم ن ء ىءصالا نع ع متاح“ ينأ تالا
| 

 تاق لاق كاذامو هل ليقذ ةمرلا وذ هق رمش ارعشث تلقا 1

 وهلافف * يماشالا تيم قيوشلا ىح |

 لايرعسلا قصل نيصح لك * لافغالا ه.ملاب ين>رطت

 * لاصوالا تيم قروشلا يح *

 زيزءلادبع نب (قايعال مغأ كلذ لاَقُذ كنم هقرس ناك ناو كلوقن 1 3 هللاوهلوقف هل تلقف

 1 يبثمام كاذ لق 5 نئل هللاو انآ لاَقف يعارلا ةيوار تنا انا ةمرلا ىذل ل يق لاق ةمشث نبا نع

 كلا اركلسي ١ ةلدواو اناعش هدعب بالا 55 هقراف م * اقر_ط هب كلسف اخيش يك باشالا

 0 5 مهأرب | هب قرأ قئادملا َن ءزارخلا : نءسالطلا' نب دما نب د ير طق

 ١ عا لاق نضع ثرادح فق موضعل ثيدح لذخد همت ن رع يبضألا ى >أ نبا ن 7-1 5-5 نب هللا ديع

 لاَقذ ةدرب ينأ نب لالإب ع دقو عدع الو و نأ ندحم مال 1 ةمرلا يذ نم 2

 الداب يما حديدلا ت ام * ًانغ' نوءحتتي سالا تس
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 ' هانإ اء لو امهلاق ة ةريثك نأ ىلع ما م اذه ولأ تاه نما 5 قو

 3 لاق ديوس 6 نوم ىنتدح 7 : كيع تس ند كدع ) ىنندح ( ا 0: نوره لاقو

 اوءافةيم ىلع همم بكريف ةمرااوذ فقو لاق يسعقفلا ةلبج ن ركب نا نعىستفلا ءاما و
 فرضلناو تطغف موقلا ةرضخح ا . عمسأم همغو كلذ هاظفد | 0 1 رآا اذ الإ مكيلعو تقف | ماع /

| 

 ظ لوش وهو

 ظ
 اق ماي ناك الع تنطقو »اذهل كل 25 ف كادت ا
 *  الاقتو انسب ا نكلو * انني لدضوال عوج مال يما

 اننا صنيعلا يف ءاملا نول ناك نإو # همءط ثحح ءاملا نير ملا

 يدبسالاع 0 دم نع حاطنلا نا نع هيورهم نبا نع يءدآلا ىلع نب نسما ( ينربخا)

 دعس وص |
 رك دف اه دل ىدا تناالو + رص دق كاد نع تاك ا

 ات

 هوت كيف عيش دق الإ ميلا" اذ يرام

 تك
 ريسم رتاسو ب اوبأو باح ه8 امودو ملال 2 م6 ظ

 اذه لاق دقلف واع هللا مح ربو ينسا# ترهذو تيإو دقوىحا نإاي قا تلاقاو تك دفا كاك ْ

 0 ع كدنع مقأ قح حرب" ناو رورقللا نيعيف ةر لآ د لايف ةدقوملا رالا نم + نسحأ انأو يف

 ”اهيوعو هذه بنش نارام تلاقف اولثم تراوام ةراولأك ةيراش جس دفا نس تلا ا
 0 ترردزال دموي قار واوام نسخ الماك قامرأ تنك دله تا ردع
 | ( ينربأ ) يهتا يلطسولاب ليقن ىناث مهاربال نيتيلا نيذهيف ادشار فرضنامويلا ياإ كءاردزا
 اف اط نونب اممم اذاو ةيم تيأر يونغلا راوس وبأ لاق لاق مالسنب دم لاق لق ةئت ولاا

 ا

 ارا
 ٍ 1 تم مادام ثا آف لا ح مو اماع ل هلا 0 دا د ا وط 4> ولا ف 00 لاق يلاعةد تاقؤ

 ادعس معسأ تاكا كاح مف ةمرلا وذ هلاق | 5 ايش كر 0 5 ليدل قال ءالؤعا ىف

١ 

  5م هو هم ل اذ 6 انامز ة هده ب 2 هريذ يف لاَمِف ( ةسق 0 كونا 2

 لجأ نم تناكو ةوسأ امهد الغر ا املذ هارآ مون هدب رع ا ماع هلل تاعحف ه رءش كلذ

 ةمرلا وذ لاقف هاتندب ةعيضاو هاسكو او تلاق 1

 ايدا' ناك ول نيشلا ِتايدلا ت تحنو #3 ا نه ةحسم يم هحو ىلع

 لاقف كال م اال 6 انها تلاق مل ١ هدا نع اهبوت تقع كل

 ايئاص ضيبأ « ءاملا نول ناك نإو # هعط ثمحي ءاملا نأ نرملا

 و2 يه كل لوقأ نأ الإ قبب ملو هيف نقال تملعو هتبأر دقف بالا ت تداهم اهأ تااَقق

 لاقف ادبأ ك'ذ تقذال .هللاوو هءازواك

 ايداؤف لال_ض كلمأ ملو ىمي #* ىضعاف 35 يذلا رعشلاةع.ضايف
 0 اا ااا يااا ياو ال ا كت ٠ كل هدأ ل كلا ل 7 2و ل ا وس ل« ل ا لك لعل
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 : : ناليغاي لوقو هعلاطي طايخم وه ذإ هيلا نوم.تجم سانلاو ديرملاب

 لولب نك تن له لاا نم .# اقتاوراذلا قاهت يذلا تنأ |

 هل لاق مل مب هياع فقو دق طانخلا اذاف دعني ديرما ىف دعقف داع مل 3 انامز ركفو ةمرلا وذ ماقف

 ملا ما امسأ قوف بنذ اط # ةرفش ازيع تيش ىذلا تناا

 مس وملا لدم نالنغا كينغ + احر, كناقزلي اما نانرقو

 2 متاوقلا يف ةقشم اهم كبارو * !متاوش قوف نينرق اط تاعح

 مارمصلا يف 0 نيب 1 # ت 6 وع ءةواخالوقأ

 مغ
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 متاوقلا يف ةقشم الاو ءاوس * اهنذاواهايردم الولهيشلا يه

 لاقف كلذل ةمرلا وذ هتناف|
 لذاولا ءاظلاقانعأ بكرلا' ىلا .* تقشرأ ةيثعىطرالا يذبل وقأ
 لسالسلا تاذ رفعلال الا نيبو # ةقيوس نيب مارأ نم ءامدال

 لئابلا قالتعا هتنح هباشم # اوالا ةيدظ نم ءاقرذاي كيفىرا

 011 كيف الات الرل كلوز 6 .اهدهعح كدلحو اهانعا كلك
 نع شفخالا ناماس نيىلع ينربذأ مهاربال ىطسولاب لمر تايبالا هذهنه نير الا نيتيبلايف
 ةمرلا وذ لاق كاف فارنلا يلأ نع مالْس نب دمع نع تكلا نب بوقس نع يركسلا دعس يأ
 هلوقب يعاراأ ىنعام ةبؤرل

 ادب لوس ولدمو دالك« انوع تع نطلا وجاي شأنا
 ضرالا يهلاق كيو هف ةبور هللاقف ةمرلا 000 اذك يه اذك يه لوقي ةبؤر لمح

 | نب مه ازيا نع ناندع يبأ ن ء دام نع بي نب ني_بملا ( ينربخا ) ةبدجلا نيبو ةئلكملا نيب

 هتك لاق انآ لاق سانلا نعشأ نمدل لاقف:ءرنغ وأ كلا دع نب ديلولا ىلع لخد قدزرفلا نأ عنان
 ١ كاولذلا تمندو قبالا رعاك دان عنب يدع 2 نأ الإ ال لاق كنه رعشأ 8

 ١ كلو:اللاق سانلا رعشأ ثنا كحول لاقف ةمرلا 1 0 مث كلذ لئثمدل لاقف هلأسف رب رج ءانأم

 ةدلؤم ةّحما ةريثك تناكو يرقنملا مصاع نإ سدق نب ةبلط تنب يع بيشتي ةم رأا وذ ناكو لاق

 ندع مايأ يريشتةلا رمس نب نائس هلق ىذلا نجالا ةدرب نب مه- مأ صو 0 50 لال ْ

 ريثك تااقف ناماس

 ايداب ناك وا يزآا تاكل ت تخو # ةحالم ٠ ن» ةحاس. يم هو ىلع ٌْ

 ايفاص نيعلا يف ءاملا نول ناك ولو # هءءعط ثحي ءالآ نأ 7 ملأ -

 تلق دقو دس لوا ممكو لاق اطاقام هناعأ ده فاحو كلذ نم ضدتماف ةعززلا اذ اماختو
 ا 1 901010 090105 0595505 41 7 ا ا 2 ا حال شل موس + ب ع هع 2 تح مع ع تعدمعمس ص دمع سم
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 ةمرلايذ طدر نييعوتالامنب هل مالح تي راؤلا د[ كا لع 5 12350
 هلوقب ربرح ينع كاذكو

 راوالا ةلظنح ما كت لا # ىدعود لوقت ناالولو

 راحبلا اهرواعت ال دئاصق * ىنه ناكلم ينناي مكتنأ
 فاحو تاعف امةللاوفلاق وهكلذك لاق كياع قدزرفلا عم 0 :.منا نكلو ال ةمرلا وذ لاقث

 هلوق هدشن 1 ينرملا هب تو ام: ىتدشناف لاق هيضرب اع هل

 اراطقلا حضتماو حمرلا هتفع *# يوز للظ نعكاثيع تدل :

 لق لاق من لاق كدفرافأ ايش تعنصامريرجهل لاقف ادج لاطاف

 اراكةعرا دللا توب مت ىلإ نوبسانلا دعي

 ارايخلا ةلظنح مث ارمعو * دعدلاوبايراان ودع

 أرا م «- اعل قرملا انني كللجو
 هرأا اذ 7 معلا لهأ ن م ةعامج ى ينادح لاق ىناحر ا ر* نب دم ىنثدح لاق اهب ةمرأا وذ هيلغت

 ةعاسق دز رفلا قرطافتاسالا هذه هدشن ان 11: تلك اهثدحأ يندشنا هل لاقف قدررتلا 7

 رءش الا اذه امو كن» نيم دشإ !-هلاق دقلو كل اذه ام نبا مأ آو تيذكت لاق داغاف دعا كا مْ

 هللا هلق 0 ل 9 لوقو هيون وعدبو خ ةرسعلاو هنأ مطايب لمح قرم امهم ل ف نانالا نبا

 ةمرلا ود ىلا 1 و ينحعضتو ىلتق ةردكل لا ّى لعل هلم تال ول يذلا ه روش هللاو اذو |

 انك ىلا و2 !تدلإط تاهبه لاقف ينسحلا كتداع ةرز> | اان الاف رة ماش هينأ ماشه ىلع

 دقو يتاكملا اذط 2 ل 0 الق ميملع نيعأ تلف فاحو ىلا رك رلا وذ ينأنأ

 ىلع سدقلا “يسمع ىنبامف لضفي ة يفي :عاتاسأ لاف .هتتكم لع هولاضأو علا دع هوطعأف هتناكع علط

 نبا لاق ماشه ه4.ءاغ سانلا لاقف 1 كلتيف ةمرلا وذ تامو ةمرلا يذ ىلع اهاشهو ىدع ينب

 لبق تاماعا هيلغي ملو هيلغ سانلا لاقف ينرملا ىلع هايا رير> دافرأ بقعب ةمرلا وذ تام اا حاطناا

 مق 3 وكلا نع هيا صضء نع لودالا نسا د نع ىديزيلا ) ينريذا 2 تاو

 تدهجأ ام هنمو يندعاسو لوقلا هيف ينعواطام يرعش نم لوغي ةمرلا اذ تع.س لاق يرذعلا
 *لحاورلارودد نماح وع 1 اخ * 0 هيفلوقلايف ةءواطامامأف انوه تانجامدتمو هيف يش

 ىلوقن ونجح هب: تقنجام امآو © ةلرنم ءاقرخ نم تسود نأ # لزق قع طرت

 نب ةرامع نع ديزب نب دمحم نع ناملس نب ىلع ( 0 )د عمدلا امنه كنيع لايام #

 هلوقالا هم راا ىذ ارعش: ىلا يسن زنا 0 0 ري رح ناك لاق ليقع

 دامح نع ىحب نب نيسلا ينربخأ ) امان اهف هل ناك هناطيش ناف * بكسني ءاملا اهم كنيع لايام *

 « بكسي هاما اهنم كنيعلإلام » اهفلوقي يتااهتديصق ةمرلا وذ مهام ةيوارلا داحلاق لاق هيبا
 كو نابع ناو ءداج ٠ نع ي هيدا 0 املاقذنم امف ديزي 0 0

 دشني ةمرآ اوذ اند لاق ةيحاب نع ىلهانلا ز ومرح ار مهاح ن نب هللا دين نب رياح 0
 نبا ربثك

 1 2 ا 7 190022 2216 00 1 ا ا تا ل ل ا ا تا 5 ب مج 1و وحس دهس جس اس
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 هتيوارللاقو هه> و نع قدزرفلا رمح ةمرلا وذ غرف املف افقوف تاعئقم ةمظاك بقن نم الدب دق

 كنم اهب قا انا هل لاقف سارف ابآاي هللا كتدشن ةمرلا وذ هل لاق تايبالا هذه كيلا ممضأ ديبعاي

 "يي سمال لزنميةمرلا وذ ىملاق فارغا وبأانثدح لاق دمحم ( انثدح) تاسالا ةعبرالا هذه اهم للا

 لاقفهورقي ملو هولزمي يلح هب نارم هل لان ةانم ديز نب سقلا

 اهلانثس مشءارقملا ىصخ ائياع * تدقواوراهللا لاطدقو انلزن

 املاقص ميدق فاي و قاتع * ةئع داراب الظن اتخنأ هه
 اهلالظ ريل مفرت مل عداخم * اوقلغا ةرم لها انار املف

 الاجر .ماثا 0 وص مارك «ةيرق 5 سيلا ي سما مساب تيمسدقو

 ٠ , م

 هيطاخاو هدنع يبا تل قفا هلل علر ىلع تفقو

 هيعالمو هراجحا يف 6م ءاكت »* هنأ مع و َىَ هيقسأ و

 لاَقف ريا اذو عطقني ال5 | كفل هريذ 35 مس و رم م كا اك ُْق قاطم ل /ِ م” يفلان معاربأ هي هف نع

 اماه 5 ممم ةمرلاوذ ناكو 00 يع رباقملايف كب 7-0 ل لاو رايدلا يف ءاكلا كاهلاقدزر مآ

 دصق, وهو زحاراناو ةرز-اا اي عندا 0 لاق ة 4م رلا اذ ىفء! ديعلا كياع لاَقُف امامه 5 قل يِ يد

 هل لآ قدزرفلا ا ليما ةمرلا اذ ةّنم مل 5 لاَ ىنتدفر ولو ءاحبلا يف د.صقلل موقيال زحرلاو

 * اهلاعف دعت يفاللا انماياو * يلعلا نم مآ 56 6 مثو

 اهاالظ ابدع تسمامس انلا نم ع ع ال اههؤاابإ 0 يا

 اهااحر ايدع ايعا دك ىلع *# اكعاننسا ءاسأا يدعل ل ف

 اطالمتا نيقلطملا ا 0 طل »+ ةمرك موق تدلاقدق مر لأ اذأ

 ماشه مالكي اذ_هام هللاو لاق ةمراا اذ تاسإلا تغاب ال لاق فارغلا وبا يفأ دل ديع 5 لاو

 امعومسأمل لاق ءادبلا وبأ ىندحو لاق ماللس نا ا لاق ة ةفي اح ولأ ا 1 ناتالا نبا مالكدتكلو

 ناباتكن م تحيدم' ) اهم 'ةمارلا ىئذ ىلع ماشه باغو ىرذع قظناح رعش جان هللاو وه لاق

 يتأف هفعأال انأو رام ىلع رير> انانأ لاق قيرملا نآلاف ينك > لاق ةديع وبأ ىف ”دح حال ل

 قفط دل ةعرلا يد فات تاقاع قدتنا هل لاقف يعدف ءادع نيا لاق هف را برشف ذب

 كتابش نح مف تايبالا 2 ددراف ا ور اند دق هإ لاو 2 ايش عئصت شِ لاو 20 "يس

 2 هيلغف لاو ل مع نع هن ول تدذغ * هلوق اهاوأ 3# 2 تاسرألا] 0 اياور

 اذام 0-5 دحر ردح لاف يرحل كالاخ ىلع تديصعل لاق اربر> ةمراوذ 6 ١ كلذ كعل 355 اج ف

 كم راح هتدعقتسا د ة.ءراد 2 ءاكملا كيطلا كيال ررر> لاقف اذكو 135 رمال لوقت نيح لاق
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 ظ لوش ثيح ةمرلا اذ هللا لئتاق رم لاق لاق يجايرلا ءاديبلا
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 ارزت هسرض لا تاحاحشلا جيشل # ةرح هيعسأ ع عزا مو

 ةيشننا نع ا 1 لييس نه هياع ناك ا هيدن> نيبام لاقوا هللاو امأ

 ةمازلا يذ نقش نع نر رك للك لاك هك ل ء ىباكلا دك نإ لفك نع هلع 5

 ونا ناك لاق ماللمس نبأ راحوا دبخأ) لاق نع لد ذآ سورع طقنو ءابظ 0
 كورا ىلا دوعأ , م لوايف مش 0 0 ةمرلا ىذ ر ءش اغا لوش ءالملا نب ورم

 لوك ىلا يمتلك وهرا 0 : قدر فلا ففو ةديعوا لاق هش نب دير وبالف د

 حديص نمد ءاياطملا مورج * تالهوطا ىلا ىفا رك بف

 لاف ءارنشلا نم لودشلا ىف دعاال ىلاق لاق ان حمسأ كاف سارق عمست فنك ةمرلاوذ لاقف

 لاق مث رايدلا ذاكو راعنالا 1 كدعابساو كلذ نم كمنع

 حدي ضؤمامرلاوذ اهنع رصقل * ا_ممأ ةيءرلاوذ ول ةيودو

 | حضوتملازممالا لا دسم[ 8 عا زكس اندر ل

 عت اءماع 0 نأ سار 0 انأ سلا كدتنأ لاقذ ةمرلا وذ هلا ما رب ا اذهيف هيث نب رمح لاقو

 كاع ورع ا 5 000 نم لوس ةيش نب رى ناكو لاق 1 امماع ديزا ناو ناتيب اعنا لاَقذ

 | اسال اورا ىلا ا 2 | وأيف مش ١ ءايظ راعباو لياق امع ل>ءضت سورع طش هرعش

 ىدعو مينو يمينا أل 1 ريرج نيد ناك ال 0 ريزر> لع قدزر فلا عم ةمرلا ىذا يو# 0
 تس تيس سشضيسلل يس سيب كب سس سابا

 5 30 ل 0 0 5# رغل 0 0 ندغصل "اف

 مشت معلا تلق د را ل اق تا كل نبا انهه سي رقلا
 هل وق ىدع ينل 000 لاق كلذلو مثل قو ّح لا اهسرتفيف م عض محو |

 لن ملا 0 حضأو مكباي #* يدع ينل حاصل ل

 ترا وذل لاق لاق يب ىخلإا يأ أ ماس نا ن ءةفلذ رفا | نبا يف أ ام يدع 8

 500 « مهؤاسأ مآ يب تذاعا 0

 دعسو::ينارو نهتلاشؤو ري و»* كالاموٍب ارا ىع.يضإ تد.٠و
 دفرلاوةياكلادو# ليللا اهز د١ هناك ءاهز 8 0 3

 ةديصق ىهف كلالا ادبااهدشن االوامف دوعاالهللاو لاق كنمامب ١> اناف 0 قدزرفلا لاقف |

 د ركلاى لان رم 0 هان مدد ةدوكع بن يدقلا اذا 0

 يمةفلا كاكا نع يا 3 ل ربا ده ىورو قدا ةركلاو ناذالا | نايشالا |

 ١ ناك زا + مهؤاس م تذاعأ 1 0 ا هن د. صق كد ةهراأ وذو ةمظاكانأ ان لاق |

 ١
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 قسايئابتلاقف اعءارو تتفتلاف ترةتسافلاق ةسلاح زز هقاور يفهدب نيبو هنأت ال قستساف

 لوقت هو اه ةقلع حبس يه اذاف اماع تاخ دف مالغلا

 ان يتناو'ادعر مزءز * اننخ رو اقرت يري نماي

 انيدري روض لي>توص وا * ا_:ئ:ئح هنائاح يف ناك

 نسحا رامليلوم تءأر ةبرقلا ىلع تاتا املف اه بذوش اهلعوءام يتوكش يف بصتتماق مث لاق
 لل تيلقاف لاق الايقو ان يهد: ءاماو يوكش 'يف ءاملا تصت تاقأو ايلا رظْنلاتوهلف :لاق هّنم

 ىلع ت تلقأف لاق الاهشثو اني نهذب ءاملا ير امأ هل كلهأ كشعب | امي يع كتولا ينباب تلاقو ز و>ملا

 1 أر تففلو يم نباو يخأ تبا و فو 1 ا ا يابع ناوطبل هللاو امات اقف وجعل

 لوقأتأشن اقكنس ةنادح وك رْدص نم رام لع درشلا فالع !اكقبك دقات !اق يمت ناكدقو ةيحان تذيتناف

 كيلو نمو لنمو ينه * ديأ يب ت>ا ترذس دق

 5ودسلا!ذ لبيالا ناعرذي * + كيبوب رفسا يءالدغ تار

 : « ديدحلا قىليلا عاردا ل

 0 مها تنكم ضل را لوا رف رع لع طاايمعإ ايلف دست لوا رهو لاق
 وذ فاض لوقب يبا تعمس لاق ىلفونلا نع:يرعواعا زيزءلا دنع نب دمحا (ينريذا) ةئس نيريشع

 هال | 1 واعا ردوي تف و لحد اهجور هي رايألا-ق عئاطوخو ءابلظ هلل ف لو ةمرلا
 ينغت ليللاف وح يف ناكا.لاف ةرم”ةتقعدقو ٠ 0 5 راو رفد عو جوزلا#ل
 لاق ناك رلا ءانغ

 جور نلامالءاونالا يدي < ىلوالا اننايا ىماي ةجاؤل
 تلاقف لالا يذب كنعم يل تناك مايا ىاو:ةينازاا.نبااي هب يحبصف ىموق.لاقو اهجَوز تضفف

 0 كياع نأ ى َد> هب كنب ذال هلو لاقو ف.سلا يضتناف لوي ىعاشلاو فيض هللا ناحيتساب

 فرضينإ ديرب ايضغم اهنع فرصناو اك [يضور :اهيحأ م4 تك يلوش

 تاحراخ راو وه اذاف هفخ عقري نا دبرب هباحصا ضعبو بكر يف جافب رف اهريغ ىلإ اهنع هتدوم

 تعقوذ ءاله_ث ةواح ةيراح ]315 اع 3 نم ا نيف ءاقرد اذإو رخل ندر تدب نم

 12 | ساالءاق رح انا هل رج تلاقن ةنح لجرلا اذه نيمقرت ةيراج اظ تلاقف اهلع ةمرلاذ نيع

 تامزا ثياب مل 0 تدعم ايف لاقف ايم كلذب ظردب هاب ع ءاقرخ هام

 000 لاف لاك ليقع نا ةرام نع ىدعألا نع ةناننع داج نع ىح نب نييطأ قرح )

 هدشناف رجاهملا هدشنتساف ةمرلا اذ انيقلف ةجح ىلا هللا دبع نب رجاهملا عم تجرخ
 براقتملا سل نه يوطا ت>نم * اعرو 0 داخل ولا ياا

 تئاقحلا تالاقثم ايانتلا باذع“ * نماع ةعسبر نه ضين لي

 بئاجتلا نا_حبلا نابلا نيرسشيو # رمضحم نهم لءرلاو يما نظفي

 رابح مالس نب دمحم نع ةف.اخ 31 0 :ج هار 7 لاقو 1 ىلا تفتلاف
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 ف هم 3 لوالا تبلا قش دقلو ةفصو 5-5 امو هلوق نكح مالغلا اذه دالب 3 تيكا لاَقؤ

 3 موقلا رذ >أم ةيوارلا دامح يل لاقو ةسان 5ك نبا لاق ماس لوق لاقو ةنطقلاو مولا 5 ةدو>

 اونأ لاقو ورم 5 او موثلك نب دلاخ يل لاقو ل خاض نب 0 لاق هود> و ةنس ةنادنل الأ

 نك اباوج نيا الو ةليرلا ىذ نم كا يف موقلا ن لاا ملفر املا وبأو مازح

 نسحأ ابح اكش مهريغو نير ضاق انملا َن ه ادحأرعأم قدس لاقو ارش نك ضك ا ةنالا5
 مكعب يلا ناسدعف 0 ةمرلا وذ ةديدع دا 1 لاق نيصر لقعو ةفع عم ةمرلا ىذ ىوكش ن

 فافعوفاصن| نسح عم صاختلا نحيف رذتمإ مث درا نسحيف هيحاص ن نمةحملا هسفن 0 5

 ق>حسإ نب لضفلا انثدح لاق ىتلا بورا انلدت لاق لع نب مت يب مكحلا ىف

 يلا عاايهل لاقفهب ل ا ودبرملا قوسب ةمرلا اذ تيار لاق هد ىلوم ن ء ىشاملا

 لاق ىديزبلا سايعلا نب دم ير كمأ كان كابأ نأ دوشأ لاق اذا 0 لاق مأ لاق رثملاع دهشتأ

 هلآافءافلخلا ضب دنع ري رح ناك لاق ليقع نب ةرا نع بيبح تبان 2 يل

 نع عبو (فر تالت د علا ملام هئسحو رعشلا فيرط نم دا لاقف ةمرلا يذنع

 1 ر رعأالو ا رأ يق ةفوكلا ةم ةمرلا وذ انياع مدق ةيوارلا دا لاق لاق قح] نب دام

 محو هم رلا د نع /| مح لاق ورم نان ع ةدينع وأ يادج ( حاطتلا ن :'تاسك نم تدجسل )

 هيا اوقبس دقف انسح اولاق نإ مهريغ ىلع لك لاق نورت. نذل ءال ؤه يف لوقت اف لاق ةبؤرب رجرلا
 ينئادملا نعزار دك كر ندا امدح لاف لع نب نسملا(ىنربخأ) مهدنع ن . ا ولاق ناو

 0 || وذو سيقلا وسعا اهيث *7 ةياهاللا نسح 1 ةيوارأا دامح نع هباحأ ضع ن ع

 نب ةرامع نع بيبح نب نع هللا ديبع همع نع يديزيلا سايعلا نب د (يف ريخأ ) اهيشن مالسالا

 :دارغا لعام دحاو لك لانف ةيضا 2 ءافلخ نهفات دسضافسا فد د1 1 2 ١
 0 *أةف. الا لاففه ريغ هيلا هقيسي ملام هنسحو رعشلا ف: رظنم ذخا لاق امهالكف ةمرلا ىذ ن

 لاق قف نةدح لاق قدسا 0 نع ةظحح ( ينري- 1 اعيمح اكنم رعشا هنأ هنق 8

 لاقو الي 1 شاع اله ةقسر الإ ناكام هللا هلتاق هلام لاقو هنس>تساف ةمراا يذ رعش لقيصلا دشنأ

 نب نايفس نع يجحابلا قحسا ن رب د#خ ىنثدح لاق ىلها. الا د لع يرحل دع نإ نوراه

 يتاسل هللا عطقف احر 1 م” هناك تاق اذإ لوس ةمرلا اذ تعيس لاق ةءريش نبا نع ةئيبع

 اذإ سانلا رعشا ةمرلا وذ ناك يم.صالا لاق كاق عباط نوء.م َ سايعلا ( ينثدحو) نوراه لاق

 د ىف يح هز ىلا نك لاذ مالسس نب 0 نع ةفياخ وبأ (يف نادحو) قافملاب نكي ملو هبش

 تا ور يبشت ةياهاملا ند ناار ا نك 1: نكي م هييشتلا

 مسه نب نورا يذارلا شب ن 00 1 0 || وذ اي مالسالا لَه ا

 لوانا ةمرلا وذ ىنثدح لاق فيش نب ةرامح نع :ىدسالا قارإ نب نيسح ن اقر اجلا كمل نإ

 ذأ نيس 1 انبب لاق مط لبا ءاغب يف ةمع نباو 017 وه جرخ هلآ همم نيبو هثب ةدوملا داقام

 ملا 1 نباو رخا ىل لاقف مظع ءاوح ىلإ اكل شطعلا | انيحأ دقو ءام ىلع اندرو



 )م١٠١(

 ملاس مأ مأ تنأ! اقثلا نيبو * 'لجالج نيب ءاسعولا ةيبظايأ

 دوعسم لاقو

 ,ملاس ماما تا ىتلا ةاشل # لقتل تعئلاوهييشتلا نسولف

 مثاوقلا تحب نيدوسم نيفلظو # اهصاصق قوف نين رق اهل تاعح

 ةمرلا وذ لاقو

 مئاوقلا يدل الولو ءاوس آن امد اهاورذم 0 ا

 0 كل أ ) قا ًايليفط ناكو ةرصلاو ةفوكلاب مقيف ركصتا 2 ام 1 ريثك .ةمرلا وذ ناكو'

 لوقي شايعنبا تعمس لاق ىدنكلا ديعس نبا ينئدح لاق ىلع نإ ندحلا ينثدح لاق زيزءلا دبع |

 ( عار الا ني دوأو نب دع تاك. نم تحسن ) 0 ردلا نان اقفط ةمزلا اذ يار خرم يد

 ةمرلا وذ ناك لوبذا نةعرز لاق لاق يودعلا اص 3 2 200 لاق تانز لل ناب نوره ينثدح

 0 كدعذؤلا ندجح 02 نيضراعلا تف 8-0 2 5 اهدعح َة ه 3-1 0 ه>ولا ر ودم

 نب سردأ ) ىناد 2 ( ٍقحسا -7 داح لاقو ءاش تيد هلا ع ننال غابأ كاك كلك اذا

 دنع ةماعلاب ةمر |١ اذ ادا دلبأ نم اهريغو ةيفاع هةر نع ةدفح قا فحب نب ناهلس

 لعانا أ نب ىلع ينثدح تايز زاا نبز وره لاقو اطقاسآ٠ اطاقس احا 0 هللا دنع نب رجحاهملا ْ

 ًاحأ مزيش امد ناكو ة 4م أ يذ ىلع وقل 000 سانلا ع دا لاق يريغلا حمو 0 لاق

 نع 0 | - نب باول ا نوره لاق ه4هيعدحو َّك اورظن الو 2 نإ اوعمسا 1

 0 || اذ نا 4 و صه 1 ه كح تتعوس لاق 0-0 كيس 1 ينرخأ لاق ناتدع 3 5

 0 4م رآا اذ ع د م ولا ا ناك لاق ناطخو 9 0 "ع ها نع ح 20

 هل 8 ملصق مو 0-2 0 0 رلا يذ ر هش ةيوأ ر ناماس نإ ا ناكو لاق هر م محل ةيدايلا

 31 رق هيس ناكو هولتئام 0 هيقفل كنا كنع دود لاَ عمسإ يدع يب ند + ينارعاو

 لاق يودعلا اص ن نب رم نع تايزلا نب نوره ينادحو ) 0 نب د اد نه تدب 5

 ةمرلا ىذ لوق عمس ثرح تمكلا لل ةيوار || دامح لاق

 دال دولا يذ 3 ا # ل كوثن تر ١ دقلذاعا

 ا

| 
 00 دقن ال لاقو 0 َنَع كلذ 0 نإ 52 ندعو ط كك دهم لاق ا

 ي

 ةدصقلا

 لفاغب ينع ءاق ا تان اذا * اهدالب نم يوهلا ى يعاد | امو يناعد

 مهاب ةيعارتو ةياعرتو فذ دقو 0 ةيعرب لدحر سوماقلا ىفلاق ةيعرب لد اللا لعل ) ( ١

 7! ليال لظر نبا ةعانسو هعاتض وأ لبالا 'ةعر دمحم ربكلاب صرتو رمكلاو

 ١ سوت ف رى ع. ىف ف ندا هن وسااب 20 نس مج نت ت3 ديت بيبا سلا

, 

 ةكوف#ا دامس ل ننف
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 دكا شياو

 ا/) ١٠٠١ (

| 
 ا 00 ةداعملا 0 ل مدقق ىلإ لاق كك ناليغ لوك مقفل ان لد 0 0

ْ ارا ةمرلا ىذ ما 1 لاقو هل ءعاتم ا نا ود نيا ا لاَثف دودأ لبخ ن 00
 

 1 لوش ىذلا وهو داوعسو# ممم 5 حو ل ةوخا هلزاكو ةيبظ 05 لاش كا يف! نب

 هتذب 0 رك ذبو ةمزلا: اذ ها

 هدقاو تام عجوم انالك ىليلو * يننا سانا ىلإالو كشأ هللا ىلإ 0 تت «> نه : 2 ا ا

 ةمرلا وذ كوشي دوعسأو

 و0 7 2

 هال : 2 مه دقو #* كلام ءاع نش دل كسلا لوتأ

 ل نع ل 1 را ن 0 *افريثمز رواح نا الا يذل لهالأ

 ا
 دوعم هناا ةوذا 4ه لا يذل 0 ينارعالا نوع تديح نإ قرح تايزلان نورهلاقو

 ١ لوق ىذلإ هةر ورم 00 3 | ىهذم ىلع قع ودل | ا ل 0 هيف ىف

 5 :ع يوري نكاح اذه قوز ل نا ضد فراس

 رذا انايبا ةمرلا ودا ماع يا“ تاع اللا لوش ميم دحاولا ناكو ءارعش مهاك ماشهو سافر>و

 هيلا بسأنو ةنروشلا ا ءاع تاغيف سانلا اهدشتيف

 اوءحواف رم - ا و ءاحدقل ىردعلا < ماك تر كو كارلا يأ

 ع تأ اة مهلا كاملا 5 3 هيوقلحالا قالخ لإ قا أوعن

 ا

 ا
 ا

 ظ وعضعضل دق ةركقوأب ىذأف 8 « مطدنبادعب 0

 عربم 5 5 نيعلأ ن ند ءانع 8 عل ناليغب 2 ع ثد , زعل

 أ 5

 ا غم واحرقلاب حرقلا 1 0 »* هالعا تاييصملا يفوأ ع مو

 | لوشي ةمرأا ىذلو !يعاش ناكو هانر وهو ماشه رذالا هوخاو

 ظ 2 ! نتنعلا نميىلو يذلا لكف نإ ان د ولا ىوق ع 1 نالغغا

 عناق ءوسلا خأ نه ىناتتلا لوطي *. ىتافيدنع سانلاي هقأ لث نكف

 لا ماش ميا لاقو

 ا تاكا ناض مداوق »* 1 4 ا 00 ا اغه 0

 ع

 عيظف رودصاا يف رغا لك اذإ هك اننا ارادت ناضل سلخ لكو :
 لاَقف ماشه هباحاف

 عوجر نيملاعلا برو كيلا * نكي ك.ءاوس نه يلام نان اذا

 , عونم نامزلا دت دا اذا تاو 18 دهرا فرقا لانا
 :لهدلا ضر أب دوعسم هيخأ ع ريس ةمراا وذ جر لاق يودللا ل ينابلا راذو

 همراا وذ لاقف ةيبظ اءهل تدعاسف

 عارتسلا ةقرح لعاب أ



)٠( 

 نع رصف وبا كلذ رك ذاهب نك اس الو اهف دحاال يلا رافقملاو اهف هاتي ىلا ضرالا نم ءابتلاو

 ةرجابلاورهلاو بارسال آلاو لآلاب اهوزن وهو ءاهتلا هذه ضاكت را ينمي اهضاكتراو يممصالا |

 با رسلااذهن اك لوةي ص اا :, ضحماو ضيبالا را ديرفلاو ف رطلاب بهذي جضع رحهلاو وه ا

 ةراو | مطغل ةراتف ةراق ةدحاولا و راذصلا لاب املا يو اهروق ىَرَذ 3ك تدصع دقو ضيبأ رير>

 لاه وطاخييأ اه ءحصنب اهاطغ اذاهن 6و ع دقشي اهمع مك[ ذإ اك 0 و اه ع ا

 ع ينعي طايسلا فارطا ضفرا هلوقو طل حاصنلاو طايخلا حصانلاو هئطح اذا بوللا تدعصت

 يذل رعشلا هتفان مسا م ةقرلا ّق ةلهالاك تراص اما يفعل اياطملا مورح تاله هلوقو رسكلاب

 يلعس ولاب يروذام ىلدوملا مهاربال ءاثغلاو ةمرلا

 مد هريخو ةمرلا 1 25 0-١

 اع دنع نإ يدع ع 0 نإ ةعسر نب قرر نب ةنراح ا داوعدس# نب ةيقع نب ناليغ هس ٠ 077 1 1 10 12 ذ 1 12زذ1ة 1 1 1 ز |[ 0 ز ز | | 1 ]| |]|]|]|]|]|]|]|]|] ]| ] ]| ]| | | ]| ]| 1

 نإ دوعسم نب سا نإ ةيقع 0 ناليغوه ماللاس نإ بأ لاقو رم نإ نشانلا ن 0 ةحاط نب دا 5 5 أ

 ناكو ةيم هب 4 عل لاقي بقل ةمرلا وذو ثراحلا انأ ف ناكلم ن 0 ةعربر نب ورحت ن : ةنراح

 010 لل لقو هقدلال يرو تلاقف ءافاهاقتماو اهمأ:نج ىلإ ةسلاج ىو: اناحزاج] انسة نالت ع عساس

 1 , ليعتال ي جلا ءاقراو لاق ءاقرط ىناف كلذ نا هللاو تلق هذه ىل ىؤيرخا اط لاقو اهار ا

 0 ا وف اط تلات اك يدل نإ يرش اهمألا لاقف اًيموق لها ماكل ايش اهذس

 ْ كالذب بقلف ةمرلا اذاب برشا تلاقف 0 ن. ةمطق ىهو ةمر هفتك ىلع تناكو ءاع هتناف تماقف

 اال | قل جر[ لاقو ةلرضابلا ءاقرخ 7 نيو هنن ترج ةصقلا هذه نأ نق نبأ روحو
 ! لحاهةلعف ةم هل بتكف عزف هرغصيف هبيصي ناك لب ليقو * دياقتلا ةمر ىفاب د 1

 نبدحم 0 نوراه ىن اك ) حار ل نا دواد ن 1 دع باتك ن 4 تدعّدلاو ( ةمرلا اذ كاذب بقلف

 نب نم ةيدايلا لهأ راع عار ةكتافشا 000 نع ىودعلا اص ن نب دم نع تايزاا كلا دبع

 1 ىذ م آنآ مهماءاع نه مهريغو مو ع 9 ناماس هنباو لويذأ نب ةعرز مم يدع

 مه متي اهب ًاباستحا ةيدابلاب كاملا يرقي وهو يودعلا مهن نب ةدبعنب نيصخلا ىلا تءاح
 اها لاقف هقنع ىلع اهقلعأ ةذاعم ىل تكا لللاب عوري اذه ينبا نا لي الا اني هل.تاقذ ممالص

 هتئاف دلع يف ْظ لاق هل تكي نفر ريغ يف مقتسإ لهف ن 2 تلاق هنا يس

 ضع ا عم ترم مك 2 اره ككف هقْن :ءيف هتقاعف هبف ةذاعم هل ب 3ك ظياغ دل> ةعطقب

 ابي تلاقو 4 5 1 ة را هيلاومو اع نم 0 ْق نسسلاع 1 وهو نيصخلاب اها

 ىدادغب ها اهرنكزوخمو قاحخلا لبحلا نم ةءاعق ميلا ديدشتو ءارلا مخل 01(



 )ةهة١(

 5 1 ينالمبو ينادحي ىلع لبقأ مت امان دح امهللد انلكحو ناقد تدحاو نوع دكا كاك
 ل تك 0 1 0 تأ ىل لاقق مانيل همالك نع ت 0 دهملا ن ا هلت قرف مانأ

 نمكتلا ةنافس انآ كلاق ادهام لاقت دا عا اذفسأر عفرف ل ليقأ دق ءيث اذاف ءابْلا قتف يف

 تاقف كم تيم تلاق مهنعب ._ثآل هللاوف كناييص ينيرضحا لاق اعود 1 ذلاك نوواعتي ةيدص

 0 بص عم كنايبص نعيشال هللاو لاقف لياعتلاب الإ عر نم كنايبص مانام هللاوف متا>اي اذاع

 ىلكو 0 لاقذ ةرفش املا عفد م : : اهحيحأ مث ارا حدق مث اه<ذف هسرف ىلا ماق تءاح املف

 16 «مهااح مرصلا لهأو نولك أت ملل اذها نا هللاو لاقمم مهظقيأف تلاق كنايبص ىظقيأ لاق

 هلاسكب عنقتو سرفلا كلت لوح اوء.تجاف لاقرانلاب مكماع اوضمنالوقيف ادب ان مرصلا ينأي د

 اعو>دشال هناو رئاحو مظع ءالا 0 الولياق ضرالا ىلع سرفلا نءو اوحبصأ ف ةيحات س

 يل انذا,ناف ينارو و يل نا هل لاف ىف قرح هل لاذ ( اقرحم متاح ينأ ) هقاذ 3 ممم

 مب ىنتأف كاعاطأ ناف اءملا يهذأف لاق الفالاو كيبانأ

 لساوم لوقيلم ىياودغو * ةلاسر الع نادل نا

 لئاسانا اندحأ امع كلذك * ينناو تامفام السا مه

 نا لك ريب الاقف َّ ناموا فكن الات

 هناءشال ثتيززلاب تاغوبصم طيرلا السا وم نالال هفواحتو لاقف لبملا 00 0 امقرحم لاقف
 نمهدقال لاق اقرح كلذ غلب املف تاليس لخادم نيب ىتآىم لهد سانلا نم لحر لاقف رانلاب

 ةرازف تزغ ) مدق, ملو فرصناف كلمت ةيرقلا 0 نانا هللاقف للحر هانا هنأ م” كتيرق كيلع

 لاق متاح جرذ اء او ب 0 نذأف امأ ناو ١

١ 

 ردن يب نم الجر متاح قدلاف ركل باط يف“ ٍِىط تحرذو ةشذح نب نيدح 0 ) اعط

 ان[ 0 ١١ نملاَقف ليئح قنا 00 راسا انأ هل لقف 1 كن 9 لاقف ي م هئطق

 تياخ ىدي يف ترص م كك ما يف كلاس . 6 10 تعز ناف كلتش هنأ 00 0 ريسأ

 تاج لاش سا انا ا لش 0 لييَس لخ ليذح نأ اي متاح لاق اوعجر 0 كليس
 : متا> لاقف لينح وبا يف رمسأ لاقف هلوقب تيضر دق

 لك اودااكت اردو 0 * ارداف كيمل نوح كانأ نا

 قرع
 حري وملا بدت اوامب يمولق * لقت مل ةيم نود نم ةرجاهو

 حطصء«فرطلابرحطاويجضطلال اب # اهضاكترا داكب رافقم ءاهتب

 فرطلاب بهذي حصو رجطاوه فرطلاب حصل الاب رضاك راداكي لاق: أك هلق عوق سم انههرحملا

 حصنيو امنع دقني اهروق ارذ * هب ةيوصعم ضحللا دنرفلا ناك

 حديص نم دع ىراهملا مور> # تالهو طايسلافارطا ضفرااذا

 كرو دوسألا نوللاو ةدارطا بدنهلاو لاوزاا تقو 52 ةرجحاهلا ليوطلا نم هضورع

 ضرالا .ىلعرقتسي داكتال رخل ةدش'نمو زيإ:ىأ قري ةلوقو ةادضالا ندوهو امنا كي!
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 اوبهذف مكل وهف 'يش نم مكعبتام متاح لاقف ةيراولا هتمنتاف تلفأف اهبوثب اهؤلف ةيراحلا تطبرو
 كم اذهام لاقف: ولفلاو ا فرعف متاح يلا ىلع اودرو مهنإو ةيراهلاو ولفلاو سرفلاب 3

 8 لكسر لاقف دوا" كد اذه براعم دعااتكو لاق ميسا يطعاف هانلاف ميرك مالغإإ أو لم

 ساجلا يف يطعيل شي رق نم لجرلا ناف كلذفكو ةيواعم لاق م متاح اتيمو ايح سائلادو>أ موقلا

 متاح ريش اوم دسأ يب ن1 كل نوسؤلا رفا كوكا كافي هنوف الو طق متاح هكلمي ملام

 ناكو كفاضأ يرقت الأ متا>اي نوداني اولءحف انرش ١ مةمتاحانلزا اناث تارملا نرحل 0 :!اولاقف

 0 0 فود يف يداني تود 0 ىربيخلا نأ هل لاش نا ل>رموقلا 1

 امهاتش ةريشعلا مولظ قرصا تنأو يربيخ انأ

 ا مودل بحعف لاق اريقع لجرأ ةنالاث ىلع 0 مهدحأ ةقان .اذاف نو راكم اوهذف اه ا ىلا

 يتَح 'ىط ليخ ناد كلكم انأ رذملا نإ ملادعتلا كاق ( دعس نت نس اعيمح كلذ نم

 لاقف امتاح كلذ غايف امهاهأ كل ندب

 سوس كلذب تماع دقو الذ # هموق سوا دالجم ىغب دقلو

 2 ف نإ ل رامذ اوعنم * مها ساس“ نإ 0 ىنب اشاح

 شحال زيزءلا هللا تفلحو * ةودغ ةيرقلا درو اودعاوتو

 رك مو لطارش را[ فرط
 يما ام اكو

 +» م نا و او

 درب #

 اوبحاو اوزوفت مكثمظ مامتل * ممدروا نا ءاملا نمعطتال

* 

* 

 سوالا

 سرع هوكردي ند ةتكب

 ساجملا هللا اع ىلا قف

 ةرص وذ سرافو نيصحلا ود وأ

 نلعب ريغ فانك الا اطومو

 ردب يفب مدع لاَ داسفلا نهز كلذ ناكو لكلا ةليدح ند تريحا نمردت 0 رواحو لاق

 ردب ينب يف ىل_>ف ياه * انتديمم ةهراك تنكنإ

 رمسلاو ءاصوعلايف ى ا مك ءاف داسفلا نءز ممرواح

 رزذ> نينعأب 0 3 *# ريمتلا 3 تلا تق 0

 يرخن مهابخو نينع اطلاو د -ْغأ ىذل نا , راضلا

 رقفلا يذب ميم ينغلاىوذو »* د مايك ” نيطلات أ

 ةنافسابأي مطريسأ هادان ةزع ا 0 اف ةحاح باطب ما را ا ّق جرخ اءاحناأ | وم ذو

 يم ياخ يم وقدالب ِق نأ اق كليو لاق لعقلاو راسالا يف ا
 فاول تاسادقو“

 ىدؤأ ى دع ةداكلاو 0 مقأ أو هنع اولذ لاقف مهم تان نإ ١ ريل علا هب 8 كرعم 0

 ةأماةيواهى َِك نبا ناحام نع ةلادح نه نع (يدعن مث *للا ثدحو ) هئادش يفافذ اولعفتهءادف

 تلق لاق لأست هبأ نمف بج هرمأ لك كلاقن متاح تأ 5 ضع ؛ ينندح ةماب ةيوامل ت تاق لاق متاح

 عوبلا انرهسأ لق ةليل يناف فاظلاو 0 .هذافةسسا سانلا>تباضأ تلاق تئشاَمت ىنثدح

 اننيضض متم ف فيعمل: حجل

 اناس دل ل ا
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 اماك» روضح يلبق تكرت لهف

 هبا نود حعرلاب فستعمو
 هداذو نيحلا رح لعد

 هصل وع تحزأ يد هتمر م

 ين راح رس ىلع يشم اال تءسقاف

 هتءاع ردغب الام يرتشا الو

 هل_هال ابر لاملا ضعب ناك اذا

 ابيط .لكؤيو يناعلا هب كفي
 هزات دعا ليخبلام اذا
 انيسح ع وأ اليلق عس ول

 دهش م وقلا و فرسلاب هعمل يعل

 ةوس ان ؤللا كلاح هاللع 2-0

 ترقي ماجخلا مادام نهذدلاا دي

 نكمل زدغلا طااخ لام لكذلا

 #« ديعم يلام هللا د.حي ينلاف

 درمصملا ليؤنلا نم اذا يطععاو

 اودقوا ي رانب ىلإ ل لوقا

 ده أ ىدايلا اهدقومو

 دروتم العلا عرف ىلا ماسو « ةيئد ضار سانلا ومأ كاذك

 دوقأ فرطلا مناد مثل منهو
 ددنالا الإ نيعادلا عدب لهو

 هلوح تقل 1 دا مى

 هتجأف ةوعد يناعد عادو

 ناَقف هنع نفءذف هددصفل اريعب نرادب ةزنع ءاسن لع ُ اعناح ةزنع ترسا

 د

0 

0 
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* 
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 تنأ هدصافأ متاحا

 هقنعىول 0 دضع ريعلا نإ مْ هنيم دّتساف ةةلاحتوت هيدي ىدحإ ن :قلطاف مأ لاق كيدي انقاطأ نا

 هات ناناام لاقل نهادحإ هتمطاف لاق(١)الثمترخ يتداصف اذكه لاق تء:صامناقف رخ يأ

 لمفامهيلع اومقني ملو هتقلطأف هب تيحعأ ةزجاع اط لاقي نونم ةأسما نإو مالحأ تاوذ الو ماركب
 هدصق يذلا ريعبلا رك ذي متاح لاقف

 مخوداصفلا لك ذا فوهلا مد * يتيطم تلأسنإ يدصف كلذك
 نوني انموق انكر انإ هل اولاقف اماح اوقلف 00 نوديري سدق نهو داى ن* ب 50 نبقأ

 ريددلاو دسعل ارش نودسألا| هدشناف ذ يه امو لاق ةلاسرب الوسر كيلا اول-را دقو ارح كياع

 ةجحاحلانل ناو ائيش كلأسن نا ىحتسأ انإ اولاق هودشنأ اءافةغبانال 0 ويسقلا دشناو هنا>دع

 اعوذ اك مكبحا اصاملع اولاف هذهيمرف اوذخ متا>لاقف لجحرا دق انل بحاص اولاقيه امو لاق

 ُِق ماشه نالاق ظافلالا هذو فلاح ام ىلع ول باب يف نوب ودللا هدرول مالكلا اذهو 01(

 فوذخم لعشب لومعم مدي ةولتم و دورو هلم | ن“ ل ها ينتمطل راوس تاّد وأ مهطوقو حيضوتلا

 ضع َْق روسام وهو ع 4 ل نيح يفاطلا متاح لوق ن 4 رح حرصملا لاق هدعزأم ةرتسفا

 ل ةفاه رحأو اهدصقمد لك ل َ اط ةقان دصفينأ رم كولا ةيحاص نا ةمطللا بيسو تر ءلا ءام ع

 ينتءطل راوس تاذول ) لاو ةيراذا هةوطلف يدصق اذه لاقف كلذ ف هل

 ةءطل و 00 ريم" لا ةلب 5- تف

 لعش ل اعاق راوس تاذؤ

 بر ءلا كم ةعءامالا لاذ 3 را اراولا تكاذورأ 08

 دج بيبي ١ د 7 بج يي يي ل + ص ص ام ضع و يس صج مع حا ب سس و م سمو يي حا



 )؟٠١(

 ٍ مراكع جبان ةمذلاب يفونو لم#و يطعم ناك ىنا نا هللا ل وس راب يدع هلآسدقوهللاق وديا هللا

 هللا ىلص ينلاناكف موج ت َت ايش نمف» 5 كابا نإ 2 هيلع هللا لص هللأ لودر هل لاَقف قالخالا

 انكر ةاع تناك رالا يف مهار .اابأو يناو كابانا ىدعاي هل لاقف هبحو يف هب كلا ياَر مسوي لع

 دحي مل ناو هنفاتيل ًاثيث دحو أل للاوف متاب نيعئصتام اهل لاق كلام هللاقي ناك متاح معنبا ناو

 نوضع واءاسنلا ناكو كلذك هنا تقدص ةبوام تلاقف كموق ىلع الابع هدلو نكرت.ا تامزاو نفاكتيل

 لق هباب ناكنا ءايلا ناو> رعش ن٠ تدب يف ركن انهنا نوقالط ناكو ةيلهالا ىف لاجرلا نقلطي

 دقامنالع لجرلا كلذ يار اذافمأشلا لبق هنلوح نميلا ليقهباب ناك ناو برغملالبق هئلوح قرشملا
 اناو كحكتا اناو امتاح ىتاط سانلاءاس نسحا تناكو ةيوال لاق متاح مع نانا رق هتقلط

 دقو متا> اهاناف اكاح تقلط يت َجح اهم لزب مق كدلوىلعو كيلع كمااناو الام رثك او هنم كلربخ

 هناكوءانا باب تريغدقامنا ريغ ىرداال لاق اهيلعيدع كما يرام ىدعايلاقفءايخلا باب تاو>

 نيسمح اوفاوتف نولزن, اوناك م ايا بابىلع اولزنفموق ءاحوداو نطب هب طبوف هاعدق لاق امل نحال

 ) نيسمائ اولزندق ماحلافايضا نادل يلوقف كلا« ىلا هذا اهتراطتلاقو اعرذةيوام مهتقاضف الجر

 فورعءلاب كوفاش ناف هقو هثامح ىلا ىراظنا اه رار تاقو موق هل نباو مه رقت ب بان لسرافالحر

 كد او هيعدو ىلفقاف هسا ريف هدب لختداو هروزىلع هتيحلب برض ناو هنمىليقاف |

 هّتغأب 1 ىلع هنن حاب برضو ها ريف د ا ها ةنطب تحنو نال 5 ءايبطو ادسوتم

 1 0 يلوقو مالسلا اه اع "يرقا اهللاقف اك سان ا ١ ى>ةلبالا صصاعا تلاقو ةيوامدب | ملسراام

 ةريزغ ةفص رحال ت 569 للملا تكدر دفة 0 ىتاطتنا كترصا يذلا

 تااقف لاقامو هنمتارامب امتريخافةيراحلا تعجرف متاح فايضا ىنكي نبا يدنع امو اهالك محشب

 رخو اهَرخ باث انلا لشرافكناكك اوملع ملوانب ةليللا 1 دق كفاضضا نا ىلوةف ائاح تئا

 رق كيبل متاحلاقف هب تخرصفامتاح ةيراطاتتاف كناكم اوف رعب يتح ةلبالا ىهامناف مويقسأ نيابو

 معلا 0 ةليالا اب اولزن دق كفاضا نا كل لوقتو ماللا كيلع ارقت ةيوام نا تلاقف توعد

 اءمحاص مث 0 اهبلاقع 1 نيتش قاطاف لب الاىلا م اق 2 * يناو م لاَقذ م 0 نبياو اه رح باث

 كدلو كرتت هيف كتقلط يذلا اذه لوقتو حيصت ةيوام تقةفطف - 3 0 ءانلا يلا ىح

 "لاق كول سسبلَو
 ددرت» اش نامزلا كاذك 0

 دف ىهدلا الو ىتبنام نع "اللف د# اهموب ديل ةليل ائيلع 3 2

 ددرلت ا ع نححات #* همامأ يعانت امإ ليك ل

 دئسم اناامو موق ىلا مهاو- * عدم انا ا يموق ىلعأ ينب :

 5 هه ,جلبالا يف 0 » 0 د ينال

*« 

 »* دوسأ ةيندلاب ينسمأب الف

 يك نأ ذا تننعأ يتلا 1

 تاظ نفءتاويي ظكييرقتحب

. 
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 حياق ءالصالا يفواهنم سارلا ىف د ةمرمع» افرح مهرزاج درو

 0 مهلام نايس لاقو

 حويصم .نادلولا نمميرك الو نإ 626 ىتام تدغ حاقالا اذا

 لوقي اهدشقناف ةغباتلا تدشنتسا 0 ةدهحم ترك ذ دقل هل تااقذ

 انوي ط شالا ىذعت ناحذلا انآ ه1 دع اكد د

 حعرستو ىعري نا ل ثم نالثم مهدت َر

 سا
 امدال ا ةنفلا ودك اويدابألا نم »* ملمحنماو 0 معا 0

 01 هم ل ءالأ عم يح زن »2 2 ا ىَد 3

 رذعلا مكبالط يف ينترذع دقو

 7 تصح ا

 * رحولاو بنحلا لاط دقىوامأ

 1 ناك م نا رظأ 3

 ينغااو كللعصتلاب انامز انينع

 ةبارق يذ ىلع اغلب ادار ا

 ىملعاف موقلا ةنسااي اراح رضامهو

 ةافغ يع وق تاراح نع يعل

 نب

 د

 ن ف و # ارو داغ لاخلا نإ يوامأ

 # 2 هال ءاظع نإ نيف 0 3- وامأ

 ريغ او 2 ةدوداع # مىحأ 0 0 ان اذا

 رفملا انامانا يعد دق نولوشب * مهفك !نوضفني اعارس او-ارو

 02 الو ىذل ءامال ّضرالا ند #خ ته رش يادص 2 نإ يوامأ

 رفض ا ا يذل نا نرض كب 1 تدع ع نأ ىرت
 رس لو هيلع لق الف تانحكأإ 2 أ دحاو بر قا را

 رقو هل ناك لاملا ءارثدارإب # .اعاح كأول .ءاوتالا رع دقو

 يت 2 تندم خاو دارا ةلواف #2 ةعش "ىلإ 1 ولا[ ل
 را الو حادتلا هربت ناامو * انط .لطورو اعلا كح

 لهدلا هن وحاب يدوأ دقو د هش

 رمصعلا امساك ا اكو

 ىرزأ الو انانع

 ريان "هل نكي الأ ينرواجي

 رّفلا ان ا

 رو مهندحأ َّ ين عيسلا قو

 مهم و ل © ىلا ن هدشإ اهءامأ تح دوق و ءادغلاب عد هداشنإ نء متا> 2 الق

 :اك [ه مملان || مدقق ايا ناك

 ا 1 5 اناح نات تلاقو اذاولاللاستف هم لا مدقاعا ني اههبلا مدقىذلا يمر كلذ يلا متاح

 رظن املف ةغاتلاو هسار ينل 0 مهملا هئمدق نأ نرتاح تن

 1 ا هتعد فرصلا م اف هيدر هديب ا 300 تلاق ةغبا 0 >اماق



 الحروةغبانلا اهدنع دجحوف اهم اطل اهات انه ند هفارصت ادع اهم | اا هسفشن 'ةتعد اعاح نأ اور 5و

 ا 3: احر ىلإ أو | ىبلعا م ١ تلا ف تيبللا ند راصنالا نم

 ةيوام تسبلو اروزج مم دحاو 1-1 1-1 اوفرصناف ؟رعشاو قمارلا | جوزاا 3 هلاعف

 يا

 يت> ىف اهل
 متاح ىدهأو هل> رظ اهلا مهم دحاو 0 و تفرصنا مث كراحلا دنع وهو شدخلا نم
 يتيبلا اهدشناف مهدشنت ةسآق اخو صو ل كيل هناراح كري نك لو املا لو 0 هناراح لا

02 

 0 أراب

 طقلم نبا نا ريغ 0 د

 احولا ىلع يطع.ال 3 يناو

 ةرادو بان نيب يعسأ تلزاامو

 ادب ذاحبصلاو لوالا تبسح يتحو

 هلا تلك كايزلا نم محفل
 هنفئار بطخ نم يللا 0

 كا ناس | ءاراح ىلا دان

 ار بت رض 5

 سراف يأ يلأ 57 ينيلأست الف

 سراف يأ يلأساو نياك الو
 اهراشع امر يعارتام يعذاق

 اهطسو ىنيس نما ير يف

 قافج يملا دعنا ىددللا اك

 ىنبدت يف لاس ينيااست الف

 يتقانو ىعوطق باه ول: يفاو
 ىرت .نلو ءاجللا ءالمك فاو
 ارضع تر اذه قع نات راو

 هيود كيب ' توللاام اذا يناو

 هقأت ةليدح نم ادو بت 2

 انودافي الاف

 ةلهرنامالس نم ينود لاح اذا

 مهتالث اراهج

 ىلا تنأف 5:

 اتعلا دنع # يسحام نييثينلا لاَ الاه

 ! را ا 1 ناياكك م عل ليدنج الع
 ارجوأ ةمالظلا يطعأ دقو هارأ
 ارزفعةنبا كنالخ نم نا و

 9 ارصننا كل تفخ قى ناحاب

 ارقشأ وانو> نيلايس نيئاصح

 اريج وقكلا لأ هب ىدانا

 كش لد انوربفم تلقاذا

 2512 دل وكمت :يرمعأ هاذا
 [ فرجا نا طرب لئافألاو
 ارتسملا فينكلاموقلا رداب اذا

 ارسكت دقانقيف تلاح للا اذا

 أربغأ هج ولا مهاس ىنيض حبصيو

 ارز-# نا اهني رمضتو ىنفخي
 ارسم لاوطلا حلطلا قرو اذا
 ةاللفلاب يطااام اذا
 اردصملا ت ..كلاو تيثتنا اماذإ

 ا مهاسالا برملا اخأ

 اروضت

 ارد اتانافنالا يم اربشلا يدق

 و م اقاب ةيلتتم ءنّشلا عم

 اًرَدَنَمَو اليلد دار ناد عال

 ابا يدع لس ولا لاول" تانحاو

 ةغبان تنأ مل 0 هل َُت اهمعطأف هروزج ن* 1 ةساف يت

 لاَقؤ ا سنأف هردق بص دقو م 0 ا م ا هرورد> تنذ ايدي اه 9 3 200

 اهلثمو ماس و زحعلا ن ٠ امطق قطاف و رظتناف كلا راص اذإ 3 نيعفت 8 كيا ل

 حيرلا تريهام اقاروأ

 هش ل رعش مكنم ا 01 لقيلو مكل 3

 010707170 ]ذ] ذ] ز]|]|]|]|]|]ز]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]| | ]| | | 0

 1ثذ01|0|*1||110ا1إ ا
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 1 سس سس سس اسس اس حسم

 ردحج نب سيق ينعفشو لخضفأف * اهراسا نم اهلك ايدع تككف

 ىرمشعمو يسفن مويلا كتدف 0 * انناهما تاومالاو ىبا هوبا

 متاح لاقف متاحاي كلوه لاقذ .

 باوثذال ٍدص نع دولا ظفاح * نق قر ن توا غلبأ

 يلا_يا اذو ادحاو الجت * ياعدام نأ هاعد بيحمو

 باتل ىلحامال عستريسس * عاف كنيو انني اما
 باكرلاو اد_هاح ىل_,خال # ةلْلا ىلإ ةارسلا نم ثالث

 باحتالا نرش ثالتثو * اوهز ءام ندروب ثالثو

 باعكلا حج لثم ليخاح حاف # رطيسم يف نررم ام اذاف

 حمح دقف سأ كل بحصتنا اذا لاو تانكلا يعرب مك مر لا

 باه 1 ةعومجم يل 01 7 يدضع قو تس كا ذا

 داضعالا ةرودكم يدضع

 بارك :ثرردلل عالق تهل اذ يق يزا فاى عش
 باسحالاب نيدي كلم قوف * ل اهنم :كاذو عاقبل

 باضٍبضه نيبو لح نيب * ينو. ناف يدعوم اهنا

 باحنلا ةثونرلاك نورس هسا لو: طا عراد ْ
 8 متاح لاقو ش

 ىدني هلثم يذلا يضاملا نمزلا الو# يدا ةبوام لالطا ىنش مل

 نسا ها نامطلا هروب اك *# اعدرو تال طك عا

 كحال يفا ةيواع“ لاقث رزفع ةنباو ءايزلا انركذ يتح برعلا كول. انرك اذتف ةيواعم دنع انك لاق:

 نينم وما رتمأاب كئدحأ الفأ م نم لح رلاقف رزذع تئب ةيوامومتاحو ةيوام ثيدح ععسأ نا |

 11 اناجاغ تنس اينأو هنا رار جور تناكو كاك تناك ردع تل ةيوام نا لاقف ىلب لاقف

 لاقق شارفلا .يىلا مدقتسا هل كلاقثأ متاح اهؤاحف. ةزيللاب هنود« مسوأب هولا نأ 1
 يس سالاقق ردا لخدتسا كنود تلاقف يل ني.>اد رظّنا ىلا لاقو بادلا ىلع دعقو كريخ ا ٍنَح

 للا 5 _ ا الف بايلاب هقي رم لمحت ركسلار مح هتقسو هئم تبانراف الثم | ماسر افردجلا دوعت مل

 متاح لاقف يرقب امهيلا لسرغس انا تلاقف يابحاص لمفام رظنا يت>راقالو يرق قئاذب انألم لاق مث

 ايلا حا ادت ناغرت زر رفع نال نيد ناك لاش قانا لات 5-5 و عش يففاني سيل

 ةاحنلاو ليحرلا متاح لاقف ضع ن نم نوما نقلا ضير اكتم هس رك 7 : لك الاقف اكلتقت م أ

 ةير بحاص سبيل كا رفع نجا ك2 كا

 اروح طوني تارن | ىتضولا تبخل ها ء ىلع احلا ا تلت

 اريسأ ناناشر و انماما ةيرططلا نإ انرلاك



 (ةم)

 الل 0 د[ هةر ىلإ :تدرأ اناث
 ايماتناو ثؤوغ كلوحو « .اهراعاو 'اهاذأ, ىغم

 امماتمن فيسلاب موكلانم * اقاضأ ملا 83
 ا نامل لب] لع !ىط تراغا [وهذو هكرو هذكاف كنودف ل لع كلخأ نأ يفرمأ دقو
 ناكو هل ًانبإ اولتقو ةنفج ين نه لجر ورمع نب ثرحلا وه لاو ينفملا ر ها تر ا

 مد ىلع تدب لفأ ثوغلا ينب ن٠ نلت ها فاخ يراردلا نيسسلو نلتقيل فاح بضغ اذا ثرحلا

 نه ورمع نب و يا الحر نيعيس وا نب ىدع ينب نم تاصاق اعط ديرب جر دحاو

 تلعح نيلبحلا متاح مدق املف هل تامدقم مهباصأف نامعنلا دنءةريخلاب ذئموب متاح و متاح لععر

 هعمو نامعتلا ىلا راس يت ةليل ل كل ٍظ اذهوبا ب أ متاحإب لوقتف اهيدلو نهى صاب 2 5 اول

 متاح لاقف هعم وهو الإ رفاسيال ناكو ةثراح نب ناحام

 رشالا الوءاسنلابح نمكاذ امو * ركذلا ةلدلا يناه دق يننأ الا

 ريسصلا مهلاوح نارقأب ىوقو * يتريثع باصأ اممهنكلو 0#
 : ةربص اهدحاو رئاظحلا ريصلاو لامملا نارقالا

 رزج ةعاس لك نم.ال يواثن :* حامسمو روج نيب ينم يلا

 اًنيمو اح سانلا نيخ تلف

 انناف ءازدلافآرشش ناكناف

* 

 رما يذلا يضعيو اريخ انل لوي ©
 ريص اهليق نم يهدلا تاعقو ىلع *

 عد ىلا اها رسلابون> * ةميدو احس سائلا بر هللا ىتد

 ردكلا عطب الو يفاصلابرمثملاهل *
 ٠ خراص اذا هازذم ا 1

 روح الو انس 1 5 | *

 هدب مذلا فرعءزال "يما دالب

 ةدالح ورع نيف ذب

 ينئاف كنم نيلا رقو رشباف

 ىدعنب سندقلا يما ىبب هل بهو هلم مههوتس 1 هب بحيأف هدشنأف نامعتلا ىلع ماح لخدف

 هايإ هل_سف هيلا ّق لالغالا ىف كموقو را برشتأ ناحلم هل لاقف راو ماعطلاب ىتأف هلزنأ من

 : هدشنأف هيلع 1

 اوعنطسافنعالات بأ سدشدبعو * مكتسين نم يحضنأ نقلا أمانا
 عمتسمو د م # اهناحت 01 ايدع نأ

 اوعضنإو قد نا كؤادف يلهأ # 0 صمأس .شدبع 2 عبنا

 اوعدجوأ ناذآلا اوءاصرشمك ا نحألا "تنل العكال
 عبتي شيرلا لضفل حانلا راص © همداوق تاس اذا حا_خلاكو أ :
 نب ىذر دبع نب ةءلمث نب ( ردحج نب سبق ىقتاو مزخأ نب ىدع نب سءث دع ىف هل قاطاف

 دج وهو ىدعىنب ندنماو ص ن* وهو ىبنجالا ورم نى ةعجر نأ ورع نانا نراه

 متاح لاةف كل اا نه دحأىت 0 ناءءناا هل لا ردح نب ساك نب رش نب مكح ن حام رطلا

 ك0 77767676777 200707-72:



 (ةأل)

 اوف ءوضرأف اعاح كمت نبا اورظن ادباختا ىلاو ةنراخ نب دنس ىلا ناحل لح راو كك 1
 لاح ىلا م ال وذب جرخف هب 1 يهب قطا امو هنورذم ىلام مكطعأ يدذلاب ان

 02 0 لاق

 اركرف مداح باغيو م كس رفأ وكرت ىتح لمفأ الهللاو كاان قت 1 عدب داحلا اذه

 اه رّقعف متاح ام اناا ك4 فراقم 1 اعاف افدعأو هللا | اهحق | ولاقو مه-أر 31 موحاص كن شرا

 كلذيف متاح لاقو را م ماقسو سانلا اهيا

 دحمي مل .مهدا# و ى رقع نب مطويخ ناق مال يب غالبا نت
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 دز الا ناَحعلا يذ وودغلا ناو # ةامطالتم ادع اذا: د ودا ناو
 «  دىللقل ىوع سوا ظعللو # توامهم ذَح ىتع تباثلو -#

 دنسملا لاوط ا,اغفال دبا م نك أ1 ىلإ دكسس ىلا
 *  ىدب ةعاَش رذعت ملو اع # يبحص كرئاو الق محال

 نبينا نب فيرط نب سوأ نب ورم ىلع اوطعقسف مها ةجاح يف هباصا نم رفن يف متاح جرخ
 اولحءنال مال نب ةثراح نب سوا مول لاقف ضرالا نم ءاضف يف دودبع نب ي>ثي نب هللا دنع

 دقو وساق وعلق 1 اورت مل ناو هوكرحتسا مكب ساثلا قدحا دقو محبصأ ناف هل

 1 لاق مهراجأف هوراجتساف مهب سانلا قدحأ
 راع الو مغ الب هوزرحاف # اويضغ هعايشا اذاسوانب ورم

 رامغأ ريغ اهونا تانلا يدحا #* تعءقو اءاح دود .ع ىنب نأ

 ة ىبا نع دمحم نب ماشه نعبرح نب ىلع نع شورطالا رازلا دم نب دمحا ( ىنربخا )

 [ قرح تممس ةرإْره ينال ىلوم وهو هدمت دولا لاف لاق هبا نعد اولا نإ را ١
 /ةلوحو متاح ريقي هموق نم لفن يف سم يريلا:وبا هل لاقب:لجر ناك لاذ تدح ةرره يإ نإ
 أ ىداني اهلك هتايل يربيخلا وبا تابف هب اولْرْنْف لاق حلاو ءان نوع اك راح ند 0 باصنا

 | لدي مل هنا نومعزي. ًائيط نا لاقف ةيلاب ةمر ن» ماكتام الهم 1 لاقيف لاق كفايضا رقا رفعج ال

 لم ٍبثو رحسلا يف ناك اذا ى> يربخلا وبآ مان ليلا را نم ناكاملف لاق هارق الا ا

 رع قدهيلا رظنا اناو فلا متاح هللاو جر لاق كلام كليو هبا هل لاَ هاتلحاراو حيصل

 اولظف كارق هللاو دق اولاقف ثءبنتال ةلزذنم يه اذاف هتاحار ىلا اوراظف ىلب لاق تبذك اولق يتقان

 نب ىدع وه اذاف بكار ىلا اورظن مث هللا ءاشام اوراسف اوقلطناف هوفدرأ مث اهل نم نولكأي
 يف ينأ ينءاح لاقف اذه وه اولاقف يرببخلا وبأ مكأ لاقف مهةحاف دوسأ المح ًانراق ًاكار متاح
 قح .اهددرو ًاتامأ كلذ يف لاق دقو كباحصأل كتلخار ىرق هناوءايإ كءتش ىل ركذف مولا
 يهو اماظفح

 اههاتسش ةريشعلا مولظ # ٌؤرما تناو يربيخ ابا

 ( َرْشع سدس يناغالا كفروا سا



 (ةخ)

 مهيوغو رذنلا نب نامعتلا يعي نأ فاه يفاطلا ةصيبق نب سابا كلذب عمسو ةريملا ىلا اونا تح
 الد نا ةيح يفإ ا لاقو ة ةبح ىنب نم هطهر سايا عمد هثبو ممل يذلا روصلل هءاطلسو هلاع

 ةنام يدنع ةيح ىنب نم ل>ر لاقف ه.دد>امم يأ ةداحم يف مكمع ن نبا او-ضفي نأ اوكار ا

 سراف امم ناص> لك ىلع ندح ةرشع يدنء لاقف عا ماقو ابدأ ءا رمح ةَقان امو ادوس ةقان

 انينك ةلك كرتو تام'دق يبا نأ ممء ءاعدق ريذلا ةلمح نب ناسح لاقَو هان 6 الا هع 30

 متيطعا اه: عييمح لم« ىلع لاقف سايإ ماق مث ةريجلا 0 امط وأ محو ارم لك يلعف

 ريثك ناك ةريملاب هل مع نب رابح نب كلام ىلا متاح بهذو اولءف امم "يب م ال متاحو لاق مكلك

 دقن مة ةرخافملا ةلباخلاو لاق يتاباخم ىلع يف 9 مع نبااي لاقف للملا

 حاز>زب اهع ينم املام اب 0

 حاض# و ءانطشل رءغ نيب ن٠ * ةدراو تواا ضايح تءا> لاماي

 هلوق كلذيف كلام لاقودنع فرصناف ىلام كيطعأ و ىلاع الو ىسفن ٍمبرحال تنك ام كالام هل لاقف
 حان ىلع الإ مروا الو ٠ مكلعاين نا ال مكمع ونبانا

 حاتم ريغالا لاملاب كاقلأ « يف ءارثلاتانذا كتواب دقو
 | دكموت متاح ناكو ورم نب مهو هل لاقيهل 3 :- ىتأ 3 هردك ىف نايك ونا لآ

 ( قربا متاح وانلام لاَ علط دق متاح ةناقس ا او اذه مهويأ كار هلتلاقف هماكب ال هل امراصم

 م داو همالس درف هناع لح يق هس لش لل هب ءاح ف ىءلكي الود كحيو لاق وهاه تللقف رظنلا

 هندعو لاق يلام اذو هعسأأو بدلا يف لاق يسحو كَ ا كاش اف متاحا كب ءاحام هللاق

 تأ : أمتاحاي هنأ سما تلات ديرب ام بيصت وأ لبالا بهذ تح 20 اهذخن ريعل 2 4.وب

 امجيندريلك .غ يذلا ناكام هللاوف كنع يبهذا لاقف اهجوز ينم انبحاص حضفتوانلام نم انحرم ْ

 متاح لاقو ىليك |

 وز يي

 0 أ ريخلاب ءرملا 1 كيال ل كلانا ودع ن مهو اغلبا الأ

 و تنك ممكريغو .* ةبارئانم سانلا يدا كتشسا»

 رخاتيوذ مهو اب ن 1 توم # انأب قرش موب 1 اذ

 ين> له سرقت هب ناكو كالملا ىلإ ىنولا ة ةصيق نب سابا لاقمت اولاق يذلا (١١)"ى يط هل د

 لاملاب كناخادعأ سابإ لاَمو كطا كايحو 010 || لاَقف ٠ نعللا م احامص عا لاق ف هيلع نلطدا
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 نيو> نب سماع اوعنص اي مئاحب اوعنسي نأ كناتحا نظأ ةنانكلا رغك فن : يب تلعجو لش

 مهداحبا وريضحيلف 0 ىداولا حفسل يف د كان زحانهللاو 0 ناف دياب 4 هصح يف نأ 00-6 0 ١

 يفلاذ بضغل ال انملحأ 1 ثامعتلا هل لاق ف همالكو 4ههيد»و يف ىذغلا نامعناا ف رءف بر هلا 0 ادغ ١

 دحاو ظفلب هعورفو يذلا يف 1 ىط ةغل: ىف زذ نأ ين نع يذلا ؟ ىط ةغل يفوذ هلوق مة

 هحرشو حيض وتلا رظنا عمو و دقو فورألاب باررعأ دقو اهؤانسر وهشملاو

 10 ا رب ع يم رجب دمج رو وع وصوم رج يحج حصتاس تلا

 1110 لللاا م 1 7

 86 كث2”آآ7آأأآآذ]|]|]|]|]|]|]|]#] 0 1 1 1



 ( ةف )

 لئثم ةقس يذ لك الا سانلا نم «* هللا موق, ال لكش ياكشو

 ىلضف نم ناك امب ينغتاو يسفنل © ةنح ىضرع نود ىلام لع>او

 ىلها يم سل رادلا يف ىتدرذاو *# هل هان دعس راس نأ ىتريض امو

 لفن 37 عاضام لك مكنع لما و #* جرش> نبدعسد ل !ءانتبا ينكيس

 لسملااهذ>اون نمتدبابرااذا# ةلوصدلا يف لاملا لذب عم ىلو

 نب بوقعي ركذ اذكهو هبا ةصق اهنا ال همم ةصقلا هذه يحاص هدج نا ىلع لدي رعشلا اذهو

 هدب حتف املف جرشحلا نب دمسهدح رحح ىف ناكفريذص مئاحو كله ملاح ابا نا ففصوو ترك

 ام وبمتاحانيب فةصاخ بوقء لاةفهراد يف هفل>و هلهاهنع لح روهد> هيلع قيض هلام بهناو ءاطعلاب

 اهانف اشد مط#ولوحت اهو وأ ريعب ان 11 هلو> اذاو هينا ذإ مئان وهو هلام بنا نأ دعب

 فارسالان م هلع 1 ىلا ندوعت الو الام تقزر دقفك هن ىلع قبا متاح اي اولاقف هموق ىلا

 . لوقي ماج ًاشناف تنهناف مكتب يب اهناف للق
 ' امنع 0 ةمون وذ نساس الف * علاتم حفسإ يد# يف عكراذ

 ْ بوقعيو يلا عالا نبا لاقوليسا ىذ» يتح هلام باهناو ماعطلا ماعطا ىف هلاح ىلع متاح لزب ملولاق

 هعمو سءش دبع, ةيمآ نب يصاعلا ىلا نب مكحلا جرذ ةاورلا نمانرك ذ نء رئاسو تيكسلا نبا

 ىفبا لعحدق رذئلانب نامعتلا ناكو ةنس 1 سانلا هيلا عمم قوس ة ةريلاب ناكو ةريخا ديري رطع

 نببيح نب نامور نب لهذ نب ناعدج نب كلام نب ةماك نب وري نب ف.رط نب ورم نب مال
 ا مال نإ ةبراج نب دعس تنب نال كلذو مول ةمعط قار اعلا عبر ئط نب ةنطق نب دعس نب ةجراخ

 ضرأىف راوملا هلأف هللا ديع نب متاجم ي داعلا يأ نب مك ىلا رف هراه أ اوناكو نال

 متاح عمو اولك اف ءاضعا ت>بطو ترد روزي 0 نمأ ع احا ةريا يلا ريصي يح ئىط

 طم مكحلا م ميط ماعطلا نم اوغر ذ املف همع نا وهو جرشحلا نب دعس نب ةيراجب نت ناحل

 هتاحار ٌّظ حر ا رنغ هنأ ب 0 متاح عم ا مال نب ةبراح نا دعسا متاح ر 8 كلذ

 متاحاي كمعم ءالؤهنم اولاقف هللا ؟ ايح [ومهطالاقو هن رفس متاح عضوف مال ونب هاناف داقت هسرفو

 | من قا كع نبا انا هل لاق اندالب يف انيلع ري_ تناف دمس هل لاق يناريح ءالؤه لاق

 دعس لواذتف هيلا اووف هلق نروح نب صاع حضف اك هوحضفي أ اودار أو كانه تسل اولاقف هتمذ

 || لاقف اوزجاحم يت رششلا عقوو ما همر راطأف هدا متاح هل ىوهاف امتاح مال نب ةثراح نبا

 كلذ يف متاح

 مظدلانع طاخلات ماه ءاوه © هفنأنأ وا هللا تيبو تددو
 مطخلا ىلعدنم ف.كارمو باف * ةمعنبا فتي ءاقال اهكلو

 طار ننازفأ ده ارش نهرلا عذنو كدجامت ة ريا قوس كنيبو انثيب متاحل اولاقف

 بانج نب ماع نب بعكن ب: رباج نب سوا نب يدع نب سدقلا ؤرما هل لاعب باك نه لجر يدي
 او>رذ مْ هسرف متاح عضوو اءيماع هللا تاوللو بااط ينأن. ىلع نب نيسطلا تنب 8 د> وهو



 ا
| 
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 بيير ببتتتتتتتتتتتبببب ة  ة ة ةة 2:22

 ًامئاج هدلا عنمأ لوا تيلظ © هم عورطا يذعامدقا ىرمل
 اعاصالا ضعف لبق م تأ ناف *# ينفعا مولا ى اللا اذهل الوقف

 اعنامزاك ن لدول ملذع ير د 5-5 الز نأ" 6 اع اذاق

 اهاطلا أ نو كوب وف < ةيمل الا مولا نو اًذاَقَو

 اهطءياهوبأناكو بر كا 0 نق مح تنب(1)ةنافس تناك لاقنيكموبأ ينثدخو يباكنانبا لاق

 لاملا يف اعمتحا اذا نينيرقلا نا ةيابايصاح اهأ لاقف سانا | يطمتو 0 هلبا نم ةمرمتلأ عن 7 رسل

 متاح ناك يناىعالا نبا لاق "ي 1 ىلع ىتدال هن هناؤ يلو هلاك 1 ىكستو يلععأ نا اماق هافلتأ

 هلزأء فرع لزت (ميح ناكو هلعف هلوق قدصنو هدوح ةرعش هيثي اداوح ناكو برعلا ءارعش ََنَم

 قباس اذإو: زاف حادقلاب برض اذإو بهو لثس اذإو بهنا منع اذإو بلغ لتاق اذا ارفظم نو
 تناكيذلا م درا نودلا له اذا ناكو همأ ل 8 لع ةءالزأ هللاب 00 ناكو قاطارنمأ اذإو ق.س

 نم 0 1 أوع.تحاو نال مطأق لب ال . [ركسع 6و 9 اك يف 2 ةيلهاجلا يف همظعت رض

 ليقف مانملا يف ىلبح يهو تينأ علا م أ نأ يكف واح نا رشي و ةئيطحلا ءا رءشلا ن 00

 لاغواب د سايلا ةعاش ثول سانلاك ُه 4و 6 هرم مأ 1 ما ا متاح هل لاش عع مالغأ اه | |

 ةعم ةلكأت ع نه دحو ْناق ةفاعط 00 لد تا عش راع كفا هع تدلوو متاح تاَقف ساكنا .

 بغوو اهلا جرفت لب لاب قلحا هل لاق همامط كلهي 0 يأر الاف هخرط دمحم مل ناو لك
 هيلع لح الق قار اعلا ينأيو مهدجم اللف ىذا ىغس قفط 0 قا هلف اهولفو اسرفو 30

 ىولأست لاقف ىرق نم له ىتنا اولاقف , فاراك قررا ىلع كر ديس ذإ كلك انيق ادحتأ |

 ةغاتلاو مزاح ىبأ نب سو ا ديبع مه رمعب نذلا ناكو لالا كور دك يرقلا نع

 نيالا 0 مر عا دنع لاقذ كالا 0 00 مهأ ردع َْن امعلأ نودنربي اوناكو يئاسذلا

 اهو>و تا ر يكلو تفوح دو - 0 اي ان افلكتتم ا تةكاذأ 0 0 َتناكَو

 1 حاو لك رك 35 نا كرف 2 >او ريغ رسل لا نأ 0 رم اناولأو ةياتع

 ل نأ تدر متاح لاذ هلذت اوركذو ا ذو اهب هو>دتما اراعشا هذ اولاقف هموق ىلا اذا ارا

 ايما اوءدقتوا اهرخآ نع ىلبا بيقاغ برضا نا هللا دهاعا اناو ىلع لضتلا مل ناكف مكيلا

 لازبالامركو ىهدلا دج ةماملا قوط اهب كتقوط تبااي لاقف لبالا نيا هللاقف هانأف لدق اهب عمس

 لاقف اهولذو هسرفو هتيراج هع٠و امتاح كرتو هلفاب هوبا جرت ادبا كاك اساال لاو لاق من

 هنع هيبا لوح ركذب
 يلكش هقفاوي ال لكش كرابو * يذلا كرتث» رقفلا ف يفاو

 لضدالاحدعص» هأ ءافلا دب دشت ةنافس )05(



 ١ هج (

 7 هيسلو متاح رابخأ --

 ىركسلاو هيبأ نع يبلكلا نباو يناديشلا ورم ينأ نع مرئالاو لضفملانبا نع يناسعالانبا رك ذ
 نب يدع نص دقلا ”ىرعا نب حج جرشمحلا نت دعم ن هللا دبع نب ماح هنأ تكلا نب تا ع

 لاقو 1 ثوغلا نب 00 نب 0 نا لورجنب ة ةعرر 3 ةموزه ةمسلاو مزح > أ ىبأ 537 م

 لوأ هنالةعهاج 0 'ىنط يمس اعإو جشوأ ع هنأل ةموزه ىمس اعإ تكلا ب اوقعل

 اباو ةناقس ابأمتاح كو ناطح-# نإ برع نب حشو نب دبز نب ددأ نا وهو لهانالا يوط نه

 مالسالا ا كرد دقو متاح نيدع هاو هدلو 0 اهو ةبافسهتثبان كلذب ينك يدع

 دعأ كلذب ( قرخا 2 يمنا ام ا اع ند ىط يرسا ّى 0 هناع هللا ندي لا ةناقسإ ىلاو اماساف

 نب نب عيبرلا نا ناواس ين 7ك لاق دعس ىلأ ن: ور< 0 هللا دمع ينثدح لاق ر مع 2 هللأ دينع نب

 امرعج وهف ةعسلف 5 ند ملا عم مد رلا نإ ناماسن ع نكح وكل اا ضع ُُق هيدحوو 0 ماشه

 هيب نءيفابهصلا نب هللا ديع نب ان 0 انثدح لاق ىمجح وبلا ىلدوملا اص ن ديما دع ايدح لاق

 ريا يف سانلا نء ١ ردك هللا ناحبساب لاق. مالسأا هيلع ىلع نع ىهخنلا دايز نب ل نع

 ارا فاخم الو هع وحرال انك واذ داهأ ريخعال مق ير "أف ةحاح ُْق هوذأ 4ك لدأرلا يب ٍِ

 ليس ىلع كدي ماق قالل- ل مراكم ب تاطن نأ ان ىغملي ناكلا اناقع 0 الو اناوت رظتن ها

 م لاق محو 4 اع هللا ىلدهللأ لوسر نءهت ه-اننو ااريمأت يعأ و ينأ كادف لاف لدحر ماقف ةاحالا

 0 ءابمل ا نع :ىلا ءارو> ءاوح ةيراح ءاسنلا ف 53 ا ايايسل انننأ ا هلم ريخوه امو

 نيحثكلا ةصضاض رص ا ة ةصيم نيذذعفلا ءافل نيقاسلاة حد 0 ءامدر ةماقلا ةلدتعم تنال

 |.لف 'يبف نماماعجيل سو هياعهللا ىلدهللا لور ىلإ اهنباطال تاق اهب ثيحع | تاو املذ ناكل هل ودع
 اأو ىنعىل < نات ارناف دفاولا باغودلاولا كل» دات 5 |( اةفامحاصتفن هتعمساملاغا تيا هيلا 3 |

 تف تأ ىرشو 2 0 اعلا كش 1 ناك يم وق كح - تن يبلاذ تردقلا ءايحا يف ا |

 تب ان طق ةحاح نلاط دري ملو مالساا ىثشو ماعطلا متلو بور 6 نع جرشيو 0 6

 كون ناك ول نمءوملا ةفص هذه ةيراجاي ل- و ةيلع هللا لص هللا لو-راط لاقف * ى ط محاح

 مراكم بحي هللاو قالخالا مراكم بحي ناك اهانأ ناف ا_مع اول_ذ هيلع ان>رتل ايمال_سأ

 يف ت 0100 سيلا 'يرم|نب ورمع نب فرفع تنب ةب تع ( متاح مأو ) قالخالا
 ديرد نإ نسحلا ند 2 )| كي 0 اهآنالو م رؤدال متاح ةلزمع دوجلا

 تاذمتاحمأ ىو فيفع تنب ةبتع تناك لاق هبا نع ماشه نب سابعلا نع يزومر ما انربخأ لاق

 اهفالتااتوذإ يارا افك ايد كمال” تناكوأ فيصل مها ا 0 نم تناكو راسي

 كلذ ملأ تدجودق اهنأاونظ اذإ يتحدن» "ياهلا عفديال اهدتنكف |هلام اهومتمو اماع اورجح
 هذهكنودابل تلاقف اهلأست ةئسلك يف اهنأ تناك نا و نمد لح اتا ايلي[ ندم اع احا
 لوش تأنأمل ًادنأ داعاس 0 عنمأ الام عوملا ن٠ينذعدقل هللاوف امذشن ةمرصلا
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 بهذنال اهدإب يف طاسب اه ناكو اهايا ءاطعاف من اولاق اذه ىلع مكلطكا ركب وبا لاق هل اهانءلس

 اهةبرط يف اءمب يبات بهذ نم نيتنامرب ايدي نيب يمرو اط طب الا ةجاحلا ىلا الو فينكلا ىلا
 كيكري ام لوةيف ءاكلا رئا اهمنيع يف يأ ر اهيا عجر من اهد .:ء نم جر اذا نم رلا دبع ناكف

 تلكدور تلش ناو هيشأال لوقف كدصاو كقعا نا ان كن“ تليف تش.اها الاخ يراتحا

 كيكبيام ينيرربذاف لاق ديراال تلاق نيءاسملا ىلع كتددر تيبحا ناو ديرا الو تلاق كءوق ىلع
 مهاربانب نوره ينثدحلاق ديزوبا ينثدح لاق دمحا ( ينري>ا ) سؤيلا موب نم كلا عكا تلاق

 ىحن نع نوع نب هللأ دع نع نوره نب ءالعلا نع ةعبر نب ةرهض ىنثدح لاق فورء» نإ

 هلأف يبسلا يف اهدج وف نميلا ىلع وهو ةينم نب يلعي ىلع مدق نمحرلا درع نا يناسفلا حي نبا
 نارك ذي هللا دبع نب دايز نب دمم يلا تك لاق ره انثدح لاق دمحا ( يئريخا ) هيلا اهعفدي نا

 اهيف لاق ندحرلا دبع

 « عادوا تالي وا عاسب *« .بارتوا دعب ىج.صت اماف

 عاعشلا سفنلا ةحاح يغئال 8# نكلو عيش ن* اكمل

 ,عاببلا 5 :طيم نا معلا # ىذه 0 ذالا عاوج ناك

 ي ريبزلا دمحأ 0 انتدح لآق ةمدش نب رمح اسدح لاق يهودا زرعلا دنع نب دحأ ( 0 (

 ىثبحلاب هنع هللا ىضر ركب ينأنب نمحرلا دبع تام لاق ةكيلم يفأ نع ء قحالنب هللا دبع انثدح لاق
 تلاق مث هربق ىلع تفتوف ةثئاع تمدقف ةك؟ نذدف لش لايم 1 6 ل

 اعدصتي ناليق ىتحرهدلا نم * ةيقح ةعذ>ح امد [53

 ًاعم ةل-ل تين مل عاما لوطل © اكلامو ىنأك انقرفن املف "©
 يمنا كترزا كندهش واو تم ثر> كتنفدل كترمض> ول هللاو اما

 كتب وص
 رك ذلاو ثيرداحالا لما نه ىتب هو * حئارو ةافولملا نإ ياما

 كال ا فلانا ل دار هاما "ناو ماوقالا لع دقو

 رمخالو ىدل ءامال ضرالا نه # ةرفش ىادد حبصي نا يوامأ

 رفسص هب تاخم ام يدب ناو * يرئاض كي مل تقشاا» نى

 يدصلاو لاملاروفووهنغلا رفولاو ًاضيأ موقلا ددع يفو لاملا يف ةرثكلا ءارثا ليوطلانم هضورع
 لبقأ لت اذاف هسأر وأ ناسنالا مسج نم جرخي ًارئاط نأ نورك ذب ةيلهاجلا ٌّلِغأ نآك انبه

 توص اذا بيئام يدصلاو شطعلا يدصلاو يملاا رفصلاو هراثب كردي يت> هربق ىلع توصي

 ىرخب يف 1 لمر قحسال ءانغلاو يفاطلا متاح ر كأاَز زوم ديدخلا ا يلاخلا ناكملا يف

 ليش يلا حرس نإال هي هف نأ ش رح ركذو ًافيفح كلامو الوأ ال.ةث هنف نأ يعاشطا رك ذو رصنبلا

 يلع -ولاب ىلع ر فيفخ عماج نبال هيف نأ ةناب ني ورع رك ذو يطسولاب
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 قط
 را تت ص ري ا و د ع ص سس يع مست

 يبا ينادح لاق ريهز نب دما انثدح لاق دمحلا نب دمحا كلذب انثدح هللا ةنعا نه ضخذف َتنَأَف

 انا ناو سما. لاح !اق هع ؛اع نا ةياور ريغ يفو ٠ امهمأ نب ةيريودع نع رير> نإ بهواك

 املا ىل سرأف هق ها ملينا 0000 موب نموق ال هللاو نءالا قون انيلاو نارقلا لوأتت

 10 0 وا سانلاب يلضيال نا تفاحو اهاقعتساو اهاضرتو كلذ دعب

 زعلا دبع انثدح لاق ىحي نب دم ان”دح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يره وا زيزقلا دبع

 ي- 0 ا ةشئاع نع هبا نع ةورع زن ماشه نع دانزاا ا هللا نع نع نأ ردع نتا

 ماشه نع دانزلا يلا نب نرلا دبع نع هيبا نع كاحضلا نب دمع انئدح لاق ريزلا انثدح لاق

 ورم قبا يدع نإ ىدوها تنب ىللب ركب نا نإ نرلاوهبع مسا لاق هيبأ نع ةوىمع نبا

 اف كاقف يناسغلا ورمع يفا نبا
 ايل امو ىلل يدوخ ةئبال امو * اهنود ةوامسلاو ىليا تزكذن

 ايناوطا ل وا ير ل ه ةسراح هلق يطاعت يفاو

 ايقالت ناالباق او سانتا اذا * اهاعاو ىلب ابقالب فكو

 2 اف لاقو ديزوبا لاق
 بِزيام اهدنع ماهتسم *: بنتك ىاق ىدوجلا ةئبااي 1

 را وفن م لكماف * نكع يح ارلار د1 تروا

 ةقدل" لع هاو اهل رف ةرا#ل يف مدق ناكو هريخ يف ريبزلا لاق مدقت اهف تايب .الا ىقإب ا

 ام 1 رام هللاو لاقف نمحرلا ديعاب اطو كلام رمع هل لاق هريذ يف و لاقو هتمحأف ديالو اهو

 اذ اق دوما هع انت | نك اذ ترئعع اذاف نداه 2 ءاسنو راوح ف سدقملا تدنإ ّق ةليا الإ 1

 للا حتف اذا هب ىه يذلارغثلا ب>اص ىلإ رمع بتكف ىدوملا ةنباتفلح نهادحإ تفاح

 تاقاهال ءومنغ ميللع هللا حتف املف ىدويلا تنب ىلا ركب أ نإ نم رلا دع تدنع دقق قد
 انامل: يح اهاياتت نم فضرأ ياكل هقاوف يعد حال كوت ام عصي اف هلك | تنكف ةعئاع

 مح | ناف.ابلا ناجم ل 116 5 اك اهلا ءيب امأ ك1 تكف هيلع تناهو اهل“ م

 طرفأف ىلإ تيجحأ دق نحر دع ةمياع ال تلعن نت و خييشلا لاقا معا ىلإ اهدوا نا
 0 لاق ١ لله ل اهزهش ارلهأ ىلا اه هزي نأ امإو ارم ا تاطرفاف ىل 1 ككاو

 نم رلاديع لش با اططانب ر ع نأ 92 نع ةورع نب ماشه نع غلاصلا عفان نب هللا ديعينثدحو

 هلع ن1 ل ) قشمد كله تنب تناكو قشمد حتف نيح ىدوجلا تنب 7 نبا

 هيوريش نبدم انثدح لاق دوعسم نب تاصلا انثد> لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يرهوهلا زيزعلا

 ريب زلا نبهللا دبع نع تبان نب بعصم نع كرايملا نب هللادبع ىلع تارق لاق اص نب ناماس نع

 اهب بشت مأشلا كولم نم كلم: تدب ىلل تناك لاق ني زلا نب ةورع نع شفت تنب ةيقفاع
 اولتقونيماسملا ىلع لجو نم هللا حتن الف مأشلاب مدقت ايف اهار دق ناكوركب يلا نب نحرلا دبع

 دقق نحرلا دع ةيراخلا ةذدنه طعا هللا لويز ةفئلاب ركب يال نوملسملا لاقف اعوراصأ اهابأ



 (ةة)

 * فاطل يف ىلا, نتسد سمح « يتذت سائلا ا ترتسا مت تالا كلت ةلللا نم ةعاسلا

 + 0 ةدحاو نيبو هش ناكالو ةارضأ ه4عد تماقام هللأو اهلك تاسالا

 كس وص

 بزيام اهدع ماهتسم *# نيك ل يدوالا ةنبااي

 بريج هنع نوم نم نأ * اهوعد تلقف اولاق دقلو

 بح يش بحلاو 5 >> ب ىعسو و ياظع لب أ امنا

 1 لبيه دنعل - هنع هللا يضر قيدصلا رك ين 2 نر ديما نيل لمرلا ن : عوج

 0 ىحي هيبال

 م7 ىدوملا تأ ةصقو هربخو ا نمح راادبع 0 ق٠

 | لوسر هامسف ًاقيتع ةيلهاملا يف هءساناكو هللادبع هنع هللأ يضرركب ينأمساو ركب نب نجرلا دنع

 نب بك نب ةيمنب مين :دعسن, بعك نب ور< نبسماع نبنامع نبةللا دبع سو هيلع هللا ىبص هللا
 ناكو رازن نب رض»نب سايلاب ةكردمنب ةغزذ نب ةنانك نب رضالانب كلام نب روفنب بلاعنب ىأول
 نامورعا ةشئاع ماودمأو نمرلا دبع مسوهبلع هللا ىلص هللا لوس رمامس ىزءلادبع ن*>رلادنع مسا

 نب كلامزب معن ثرحلا نب ناهدنب عيبسن, ةنيذانإ باتع نإ سوشدبعن, رعوعنب ىماعتنب
 10اياع نب روع تنب امنا ىموم نب هاربا ىكحو همعو ريب زلا نبالوق اذه ةعز> نب ةنانك

 ١ ةيحص هلع هللا ىذر ركب يبأ نب نءرلادعاو ةناتك نإ كلامنب مغنب ناهدنب ثرأانب 0

 ةئذا نب ركوع نص اع تدل اهنا يناورملا نجرلا دنع نب د# نع يورو مغ ثراانب ناهد

 | ةيق عم ا 0 جرح مهناكع ىق هذ كلذ نعا م عم رجاجملو مو هيلع هللا 0

 عوفدم ريغدحاو 1 فس يبأ نبةيواعم مال -إو تفلامويف همالسان اك لب ليقو نئيرقنم

 قعرع نيمهارإ ىنثدح لاق ريب ٍزلا انث دح لاق ءالعلا يبان, يصرحو ىموطلا 0و يبدا

 71 رجحاهم سشيرق نم ةينق يف جرذ 36 ينا َّ نمحرلا دعنا ناعد> نب ديزن, ىلع نع ةشبع نب نايفس

 ا ريب زأا لاق موعم ناك ةيواعم نا لاق يو لاق حتفلا لبق ملسو هي هيلع هللا ىلد ي ولا كك

 ي
 د ىلا اعد موب نا ورا ١ بطاخ ا وهو ةملثلا كالت نم ؟نودلسلا 08 ةامرلا دعا ناكو ِهلَدَقف

 يرتك كلم لق ره وأ يرسك كله الك ةيلقره وأ ةيوريسك اهولمجم نأ نوديرت امنا لئاقلاو ديزي
 تاخ دقو جرخأ نا ىنادعتأ اكل فأ هيدلاوا لاق يذلا اذه سانلا يأ ناورم لاقف لقره وأ
 ا نال ولودب وهام هللاو تبذك اذه لوقت نمحرلا دعا أ ةشئاعدب تحاصف ىلبق نم نورقلا

 كيب نبنمحرلا دبع هأم رف ا هيلع 0 اها ممل ىلع ةماعلا مح فقو لاق بعصم ىمح

 بلس يفريناوإكإ نعل ملسسو هياع هللا ىلد هللا لوسر نأ ديك نكن اذ تلال تار
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 (مذ )

 الو وها هل كدي الؤمز هللا ت تاسرا يتح اهب نازب مف نكف رعشلا مظنيو نكر هشدف نكيف ع

 عضو جورخلاد دارااحاف نهدشناو نوعم تدع لعفت سولار نم نا هل لوقيو نويمد

 يذلا عضوملا دش مب ايلا ىلع هدب عضوو جرخو هسأر يطغف قول هيف نهيدبا نيبروت يف هديب

 لاقف .بابلا يف هدي رثا دو يَ فاطودبلا ادقق هنف ْنآك
 صهز معاون نويءلا رو- # تطلق ىلا ندد

 را قاحو ٍبيقرلا م ا دقو را عم نهمقرطف

 رن حولي 1 ع * اوعرق ذا يلا اظشدم

 رجحفلا اديدقونقفتسا مث « ةميان نبتل نفكمف
 رمغ هؤادر بابشلا ضغ * هتهاكف لوم مثأب

 ورم يجرلا ب ي>هل حج *« رهشم تيصلا ديعب نزر
 ركب ةداغ دوا ييثمت * الكل .هرصاخم تاق

 نحس ءاوهجا رو اك » ايون نون نم طراق
 رذع ةو.ص ةباغ لك يف م« هل تابشلا نأ يربي لك

 صهدلا !هام مل ةقارقر * اهب بابشلا سما ةنافيس

 رت_س هلام اهاوهادبو * ابل هاوه يدبا اذا ىح

 ةدينلا هاك عاناوو 4 ف يلة تاجر دك لذ
 و هيلع هللأ يلد هللا لودر دو ٠ ديرت بايث ىعهو باش انأو ا ليعمسا نب دهم لاق

 | انياع تفقو دجسملا ائغاب اءاف لامعا نم اياقباملع زوجت انمادقو هرعشو صو> الا ثيدح انرك ذف

 ةدحاوهعم تاخ امربثلاو ربقلا اذهبرو“بذك سخط !يدحإ هللاو انا نايتفاي تلاقو انيلا تتفتلاو

 نه ةون نا نهرا دبع نب مهاربا ريغ ينئدحو ريبزلا لاق امالك انو نود هتعجارالو م

 نهءاغ نحف لذا نواع لاطف اليل نجر هيقةالصو ابق دحعسم ىلا ف هنرذب ةنيدملا له نم

 هتديصقلاقف نفرصناؤ فرصنا محبس يتح نوع. ثدحتف باطنبا نوج مع ىلع ًاثكتم ص وحالا

 هز مجاون نويعلا روح *# فطليفىلا نسسد سمح
 تاس تعا 3 املا ىلالخأ قرقعلاىلا ترادا ف ,ان نب بريح لاق لاقهسأ ن 6 ( ينثدحو)

 ناىديساب هللاوبذدك تااقفاهم رمشأ الولو وقأأف عملا ةيخان ةدعاق ءادوس 0 هذه ص ودالا

 هيبأ نع يم يندحو ( ريب زلا نبا لاق ) هيلأ ن 1 يناودب رص تاطولا نوه 0

 ةوسن اذافلاق * فطل ىفىلا نسدد سمح *# هر لوق دشنأ تنكلاق بيبح نب ريب زلا نع

 رس رولا تا وحالل تااق رعشلا اذه نملال ناَقف زودعلا ع نلضأف ءادود روح 0
 يفو دحسملا ةي>رىف نادحم من انادحسم 3 اصيب ةوسن جرذ ىرحلا هللاو 0 مط تااقف يرعب

 باط نبا نوجرمب رصختم وهوهب نبأ يح جرس سوست تا ناقف.ةردقم ةلل
 كلت نهدشلأو تامفدقلاق أ ريخالإ ركذنالو اريد ر كذال هل ناقف حد .سلا اند وح نهعم ثدحتف |

 107 جج دب 7 يسيل يسر بج ج2 كج اج + ل هك ب ن0 د حط مح ع ع عع عحل مع” تع وسو د 2 مو جس ع وح هس م حسم ما

 ( رفع سدا ناعألا دك 0
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 ىنءلكتأ دلاخل لولا لاق (؟) دلاخ هوذأفاناخ هللادنع نكيناو دلاخ لاق )١( ناماسهوخأف انا

 كيس ريفثلاو ريعلا نا هللاو انأ اذه لوقيام نيئمؤملا ري عمتالا لاق 06 ريشالو ريع ف تمل

 بغعلا هلي ىنءعي تاليبح تاق ول ! نكلو ة ةعمر نب ةيدع يدح رفثلا ديسو نايفس 5 يدح ربعلا

 كاتكلا اذه' نلوم لاَم ( دخل ا رح اذه ) َنامَع هللا محرو تقدص اناقل فئاطلاو تامنغو

 لإ هرغام سو هيلع هللا ىلذ هللا لور ناو مكحلاب هريميو فئاطلا نمامناو ناورم مأب هريعي

 ترا نب 1 يديزيلا سايعلا نب دمحم ( ينأ يحفز ءانإ ةدرأ نع ىلعم>رتو فئاطلا

 ايأاي ديزي نب دلاخهل لاقف افيعض ناك ناو ىم نب ةبوا» نأ كرمان ق>-! رع ينئادملا نع زارخلا |

 هلفلاقهللاو ىلب لاق الك لاق لئفلا تاكوأ و لاق تنال كيلويالف ك.>أ ىلع كنوه ىذلاام ةريغملا

 ا هللاو ىلب لاق كاخأح قبلا نينمؤالاريمأ ةيواع»هل لاقف كلما دع ىلع ادغف من لاق ايطتيب كياوي نأ

 لت وةيلكت نأ كايإ لاق س ءأ ةيكعلاق دلاخ كدهع يتهلاق ابطتد ىناوف لاق ققبقشو ى ال كنإ |

 كحضلا كلما دبع ىلع باغف كمالك نع اذه انامندق لاق ةريغملا باي تحبص 0 هل لاقف دلاخ ١

 هل 1 لاق ع ا ناونا 0 ةاغا 1 زا اذه 00 0 تلك ) لاق ١ 000 ماَقُف

 نكد نع هيلا 3 يي 0 ا ١ ادا در .ءاتحلا ىنإ ء!ي ا اذا نأقلاق ةيوامم ت تن

 سبق عاش ٠ لاقف هتحوز
 ل طاولبسلاقاضو بولقااانم * تحدقدق ناءفس يبا نب دلخابي

 ارك كات يعور الخ ع الاه نا اع سأت دما
 لبالا هتاركن نم كريت الو * ةنكاس رطلا رقي الاذ نا اه

 سس وص
 سهز معاون نويعلا روح * فاعل يفىلانسسد سم
 رسل قاحو بيقرلا مان * دقو يرلا عم نهمقرطف

 | قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبانسسلاب ىلهر د.مل ءانغلاو 0 رعشلا ىلءاكلا نم هذوسع

 لاق نه رلا دع نب مهارب ,اينري>ا لاق راكب نب ريبز زا ىنبدج لاق ءالعلا ىبا ا 0 (

 ىلا ىلسرا ناقف ةئيدملا لها نء ةارما دنع ةوسن عمتجا لاق يوزخلا دمحم نب ليع.سإ ينثدح '

 اذا جري نا ىلع نكديزإل ادور تلال رع وعل همقو هقج :ثتدح نأ نحت فيل ال

 طظفلو () الادلاخ هاخا ناف يناديملا ظفلو (5) ال ناماس هاخا ناف يتادلا ظفلو )١(

 مث نينم'وملا ريمااي عمسا دلاخ لاقف ريفلا يفالو ريعلا يف دعتام هللاوف دلاخا» تكسادل لاقف يناديملا

 ةعيبر ني ةيتعىدحو ريعلا تدحاصنايق-وبا ىدج يربغ ريفنلاو ريملاف نم كو لاقف هءاع لقا.

 فئاطلاب ناك ام | ةس الا تاهنغ ريش ف لاقو ريفنلا نك |



 تنب هلمر ل و ناعو 1 هللا دع اهحوز ١ ىلع مالسلا اءملع ّص نب نيسحلا تن 10 ت زدنا 0

 ( م8

 0 دهب يرج ًاربخ- ىلرك ذي نأ ن نم كل ايظنت دشأ دلاكت نسوا ردات تلاع يذب دلاخ كربذ ا

 كلملا دع ارا تام > اهراو>و ٍش اهيلع تعفو هه>حو ىلع ة 428 نم تعضو ل املف هئدبو

 |( قريخأ 0 26 كلف أغا هتلتق كانا نأ سانلا ملعب نإ نا كراع دشا هناامأ تلاقف كلذ اهغابو اهلتق ْ

 لاقةيريو هع نع يي 'ادملا نع ريبزاا نع نَع ي- موطلا 1 لاق ىن'ادمحلا نع را ا ين ىنادح لاق دعي

| 
| 
 ريعان تلاقف ةيواعم نب ديزي نب دل> دع وهو ناورم نب كلملا دبع ىلع ةلهر تلخدف ريبزاا |

 3 ايلا هيلع, نيلا تزب ةنكس انف تعرأل ناك حرا 121 كالو ١
 0 مهربخ اندلو دقل هللاوف ةنكس تناكناو تلاق ةنيكس اهنا ةلءراي لاق ىنبا ىلع تزشن دق

 ظ تنب ةيفص 7-0 هو ل-و 4 ءاع هللاىبدهللال وسر تتبة.طاق اودلو نع ىنعت مهريخانحكنأو م مهريخ

 « كيغامتلاةفرعب زلا نب 2ك ين ىغ ةلمراب لاق - وهياع هللا ىلدي دا اودكت | نهوتلطملادبع

 ْ 0 002- وخلا يريح كيلع ينماي ملف أ ع ىحأ تلق كنال كل حصن نكلو |
 مف لاقف مالسلا هيلع بااطيأ نب نفعحأ نب هلأ دبع تذب ديزي نب دلاخ جوز لاق"

 ردم جدح فود يف هعاقم * امهشو لاغلا مهداه تءاح

 رفع وىراو1او ىلع نيبو * د6 ىللا نيب ةلباق»ه *

 هل نم عا قام سل # لهدود سلخ ك0
 نب طيقل نب ماع نب دادش نب ديدشلوقهتيثي امو اهابا هحموزت ركسشي نم سانلا ندو ىعصم لاق

 هيريغي اذهناو يم نب كلملادرءل ىؤا نب صاعنب.ضيفب ديعنب ريجح نب بابض نب بيهو نب رباح

 لاق رفم> نب هللا ديع تنبو ريبزاا تنب هوز يندلاخم
 ديدش يما دق لحو ءاوق * تسيل لخ نالخلا يوتا

 دود_ص ديرب امع دلاخ ىنخ * دلاخ نينمؤملا ريق كياع

 ديري ثيحوي وم يذلا اننرع * دل حمكحانم يف انرظنام اذا :

 نب ديزي نب هللا درع لخد لاق نامء نب بءصم ينثد> لاق ريبزلا انثدح لاق يسوطلا ( انربخا )

 هب تءمهام سب دلخهل لاقف كلما دبع نيدياولا لتقب مويلا تءههدتللاقف دلاخ هيذحأ ىلع ةيواعم

 هكيفك اانا دلاخ هل لاقف اهب بعالتو اهرفنق ىل> ىتاهنالاق نيءلسملا دهع ىلوو نيئمؤللاريما نبايف

 ديلولا نيءاس | دهعىلوذأ نع ا هللاقف دلولا هدنعو كلما د.عىلع دلاخ لخدف هللا ءاشنا

 سكتف هللا دبع ىلع كلذ قٍف ابن ماتو اهتردتك ديرب نب هللا تعدم نئا ل وا نونا

 ةيرق اول_>د اذا كولا نا لاقف هيلا هبا عفر مث هدب يف بيض ضرالا عرقو هاو كلما دنع

 انّيمأ ةيرق كلل نأ اندر اذاو دلاخ هللاقف نولمَص كلذكو ةلدا اياهأ ”: حار 80

 ىلع لخد دقوهيف ينءلكتأ كلاادبع هللاقف اريءدت اهانيمدف لوقلا اهناع قأابف اوقسفف اهفرتم

 دياولا نكينا كلاادبعلاقف نحالا ىف لوقت ديلولا ىلفا نيتمؤملا ريمأي دلخ هللاقفانحل هنا مقبال
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 | قا لحو نع هلل رآأ اذاف اضع --_ عراش ن ثرفقأ اف 5 لكب هياع اودهشو كبأ 3

 كالت دف ا اول مدع ١ كلوق اما اي تاو م,.الحا ردق ىلع مهحارو مهدط طاش ناك هرا رو

 ةيفد هجوزتب مئاهنب بلطالا ديمل ا ا هب رق باسنرأب كاع لقأام جادح اي. هللا |

 ٍبجاطا عجرف نايفدىنال الهأ مهارتالو دل وذ تنب ةوعدخ سو هيلع ىلع 00
 ,اهف وا نب ديزينب دلاخ لاق هربيذ ىف ةيش نب رمع لاقو لاق هماعاف هيلا

 أبرق .اتبجأ نم موب 1 _ « ةلل لك يف ريسأا ديزي ع

 ايقن وأةماهت نماق رخ سيلا اننا. تلعدق وريبزلا تنيىلا نحأ
 ايرح اطزاتم تناكناو انلا * ري 01 مراتك ك5

 اك ل ا اك اباق ناك ناو هام تل
 افتر رخال اخيلخ ةلمرل « يراالو ءاننأ لخالخ لاو
 ايلف ةيزيبز متيم" هجري #  يتناف ايف مولا ىلع اولقأ" *

 الكا طاو> [تيبح اح نمو * اهل ارط ماوعلا ينب بح :
 تانآلا يف اوواَرو هنو نأ لاق

 الع م-معأ نيب لاجر طخت © ىرص# ناو لن يملست ناف
 نمو هلاقنم ىلع دلاخ هل لاقف تببلا اذه هدشناف كاذ امو لاق دلاخاي ترصنت كلاادبع هل لاقق

 ىسو*ينادح لاق ةبش نب رمح ىنئدح لاق ىرهوملا زيزعلا دبع نب دمحا ( ينربخا )هللا ةنم هناحن |
 مأشلا لهأ ضب هعمو ةيواعم نب ديزي نب دلا# رش كلملا درع ىلع جا>1لا مدق لاق لسنبب ديعس نا

 ينا لاقف جاحيلاهيلا لدعف يصاعلا نب ور< اذه ين دلاخ كاقف اذهنم داخل يمأشلا لاقف
 أ نفاق اقملاو فرقت ن م فيرراطقلا نا ينكلو يندلوالو ارمع تدلو الو ىصاعلا نب ورمعب انأام لاو
 مرته 1 دينو كالو كنا دهس يع تلا هايم زك أ اذه ىفيسإ تيرضدقلو شيرق نم
 (ل اب ورع يضاقلا نو رمت لوقي وه ومنع فرقت اوأ ركمالو ارج اكذنع اقل لدج1 + مران

 ع

 امدح لاق ىنئادملا”دح لاق زارا ث رحلا نب دا انثدح لاق يدي زيلا سابعلا نب دع ( يريخا )

 ىصداعلا نب ديعس نب ور« نب د نأ كلملادبع نب ديزي 0 3 ىف 0 نب هللا دنع

 ايلا رق دلاخ لخدف نواعم: ن ١ ديزي نب دلاخ دنع ىهو دعس تنب هم .أ هترع ىلا ايزاغ ع || مد

 هل لاَُذ هب ضرع ا نظف ةئيدملاىلع اندنع ماقملا راتخاالا زاحيلا 1غ ند 25 انيلع مدقرام

 كوغرفو ككلم كوباسو كمأ اوحكتف حضا ونا ىلع ةنيدملا لهأ نه موق مدقدقو كلذ نه 0 1
 شابعلا نب دمج ( ا > يبا هلع ر دقتال ىذلا ءايمكلا لمعو بتكلا ةءارقو ثيدحخلا

 ناوى نا ريك نب نيص>ح ن 0 0 لاول يأن ع ينئادملا نَعرا 1| ايدَح لَك 5

 ىرج'ىث يف هنه عضل أ دارأو ًاموي ادلاخ رظانف ةيواعم نب ديزب نب دلاخ أ جوز م كهل

 | لاقو اهريخاذ 0 ينأ م رعأ اذهب تنأو ريتخم يعال كنا دلاذ هل لاف ةيطرلا نبااب هل لاقف -

 نيه اها لاف أماع لور لخدف مويا كمل كال اهلوشنال هباف هعد: هل تااقف اذه ف تعتص تنأ
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 فدوب ةيواعمن 2 ديزي 0 ناك لاق يءدم ل دحلاق ريدر /| انثدح لاق ير>-و ي< موطلا

 عمط هيف سانا نوك نأ دا راو نافل رح حو ىدلا وه 2 اومعزو رعشلا لوشو معلا

 دق يام هلا ناف سعصم ند مه >وادعو مشاه 5 2 جوزو كلما 0 5 0 نا و لرص هيلغ نيح

 نيسخلانب ىلع نإ 2-3 رفع> ا رص ريح ركذو ةماع |او را هنأ وردنع و تعباتبو دحاو ريغ هاور

 | ده ات دح ١ فمع هللا ديع وأ ) 0 ( 3 اع 00 تك لهأ ن 5 هريغو 0 5

 امماع 00 7 00 رفعح وبا لاق لاق ىعذلا ا نع 0 سايعلا ن 0 ع ل ين

 (ىنندح) ةفوكلا لها اي مكملعا ام لاق 0 ةأرعا لج تلق مكيفيفايفسلا ءاقن ودعت 1 |

 5 لاق دوسان روض 0 لاق عاصنإب نسما | لاق ىلع نب دع 5 كلا هللادبع وبا

 1 تايارلا نأ انغاب دقوت ارا ادتلا هذه يف برعضل م وو نإ هل اناقف ىذا دوسالاو نأ ىنملا ارباح

 6 اذ! مح قاع هبا ضر نع 2 اوهذالاق ان سمأت اذلامو اقلعرمت اذ اف تأ رفلا اهم

 ه.نع راكب نب ريبزلا انادح الاق يعردو يسوطلا (ينربخلا ) كندب ىلع دوع اوابقأف يفايفسلا

 ةبواعم ن د كي اهفلاقو دلاخم تنتك' اواهد كا ا ا ناتو ا أ تدلو امل لاق

 حاحصل الو ءاد ىوذ يذر ع # دع كرا مول نم امو

 تلي تاع 1| نب رمع نا مداعن ار 0-5 جور , دقو ةئيدملا نم مدقدقو لوقتاهو

 لاَقف كس يهو اه ماع لخدو تلا مأ اف>و 8 بع مأشلإب هللا

 نيحعضت م لحردق نم #3 5 لا كل ما كل ام

 نيمايع ةودل ن . ةنوهم دما نيكسم مأ كعب ىلع عاب

 نيرراو> يف برثي نمكتراز# نيلحب يذلا كلم ا 22

 # ني _ هن ل كارم

 تاع نإ 2 نإ 8 تانضم نب تاع مع نب 1 تدب بارلا ما اهءأ تن ا ها ريب زا نبا

 نب ماز> ني كح نطل 1 نامعدنع ديز, نب دلاخ لبق تناك انإو تاك ند لعدن

 الع ا ني ا ةنكس جوذ وهو نامع نب هللا دبع هل تدلوذ ىزعلا دبع نب دسا نب ديو

 رب زعل ادع نر ( 0 0 3 لجر يتدخل ريجر ءا 2 مالا 0

 ةيواعم كدح لاق كلذكو ءافك اب كل اوسيل موقىلا تط> تفكو ينرواشت تح ريبزلا لآ ىلا

 هيلا رظ ةلالضلاب كدح ىلعو هيلع 0 هححبق لك هوهرو ةفالالا ىلع كابا اوعراق نذلا مهو

 باب ىلع كتحرط مت ابرإ ابرإ كتماطقل بقاعيال لودرلاو لودر كنا الول هل لاق مث اليوط دلاخ

 ىلكلوق امأو ءاسنلا ةلظخ يف كر واش ن)' ىلا كلب تخاي نوءالانا قرأ تنك اه ذل لك دل
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 ناواس عم سلاح تنكا لاك هسا نءعىلفونلا دمحم نإ ىلع انثدح لاق زيزءلا دبع نب دمحا ( ينربخا يلم ال تكلا نعلن د نب ع حد يزل دع يدحا ( خلا

 ءاطع وناو ءاطع ىال ًاحيدم ناماس دشتي ءاطع ىبأ ة ةيوار ماق ذا ىدنسلا ءاطعوبا هدنعو دلا# ن

 هداشنا يف ةيوارلا لاق ذا ماكتب ال سلاح 3

 لاهش .نم كللامش تلضف الو * نيع نع كنيع تاَضفام ظ

 مث هنوجم اها اذا هتحدم ام دعرب هيوزه امنا اذا هتهدم افَكلنبو لاقو ءاطع وب ضعف ماطادتعا

 ءاطع ونا ةدقنا0

 لاهش - نع كلامثتاذب الو 3 نبيع ند 236 3 كلذ اق

 ) انثدح)ه:مافو>نوأ حض 3 مهو ينام 0 م اع نياك ر ينالرسحا لو و كحدحضا [تركفأ'

 دقو لاق ناماس نب 0 ند دح لاق روصخ مب 0 8-0000 لاو ريهز نب دج ان ريخ | لاق عكو

 هدكشناف رايس نإ رسول 6 يدئس !| ءاطع ونأ

 برذعأ 7 نالفالا ىلع ماقملا نا نإ ا راع ضو يدب 0 تلاق

 باحوب » نيعلام ود داؤفلا 2 *» |رمضت< تاب ل.يخد م 0-1 لايام

 بولطمباس> الا يوذدنءريلاو# ىدلب نه ريا كيلا يناعد ىتا

 هللادع اندح الاق ىلع نإ نسلاو عب 59 فاخ ن 0 دم (ينربخا 2 مرد كلا نيعبرأب هل 1

 يد كك ءاطع ىبا ىلإ لذ دلاقناماسنب ,طاص ن ع حم ب نأ ن ١ ناماس يدخلك لهس يأ 2

 هتيراح ظحالب لجَرلا 1 ل نا ايفا نا ا ماعطب هانأف ا

 لوقياشناف

 مذ تنأو ًارغاص مم ع ا ا الك ْ

 ميدنلا يسرمل الخام اذا ف * رطلابض موب وبميدنلابحأ ال

 ايلق د لو الاؤعاذ ةلهرل نإ يا ًالوءاسنلا ل .> الخ لوء

 انك اهلاو>أتيبحأ اهلجأ نءو « اهل ارط . ويحلل : ىف

 قد ءانغلاو ريب زلا تذب ةلمرهتح>وز يفهلوقي ةنواعم ن , ديزي نب داو 9 وطلا ن 7 00

 هيفو لمر ناس ينأ نب هللا دييعل هيفوسيمعلا يفأو هنبا ةياور ن٠ ٠ يلعس و اب لق ليقث يفلان ىلا |

 شبح نع رصنبلاب لمر فيفح رباح نب لا

 - اهباسنأو اممراخاو ةلمرو دلاخ 5 1-0

 تالاحرنهناكو فان دمع لل ,س بش دام معلا ةيمأ كر بارح نإ نايفسىبأ 2 ةيواممنب ديزي 0

 0 طقساو هرمع كلذب يننأت ءايع ا تاطبإ ةسؤل لغش دقناكو ةحاصقو ةضاراعو ءاخس ش

 ( ىتريخا ) فاثم دنع نب سوشدبع نب ةعيبر نب ةيتع نب مشاه تنب مشاه "0

 ا
1 

١ 
ٌ 

 ا



 ٍ ( مخ )
 11111111 1111111111111111111111.._.....-.....1٠[_[ر[رر111.1١..._-1-1--111111100000س ا

 ًانيدأ" لتس او“ ةموقاك 8 الورم نما تلك لذا

 انويغلا 1 8 نكي ل نا ىلع * هما الف كاذ تعيذ ناو

 ' لاق ياكلا ة ةملسنب دامح نع يدعنب منوولا لاق ( ىديزيلا دمحم نب هللا دينع تاك مه تحس ْ

 هل لاقف راشن نب 0 ناماس ىلع ىدتساا هاطع وبا لخد

 يناس ىرعش 2 نا يباو « ماس نبااي ةاورلا ينتزوعا

 يناطيش يه نه يباكشو # ىردص محم ىذلاب الغو

 نا 3 م املظم اكلاح ف نول ناك نأ نويلا 0
 ينال ةل-يح لاتحا فك * نطنا 1 روط ومالا تنارعو

 ناطعالاو ءائفلا بحر دنع * ياك كدا دف تحبصأ م

 ناملغلا ىحلاص نم ح.يصفب # ىعارذ هنع قيضيام 3

 ينانعا دق :ناّيلا .ناف رقدلا نملوق'ام سانلا ب ش
 نادليلا نم يرادتناك ثي- * ملس نبالي ركشلاب 00 ١

 اضا ءاطع وبا لاقف داشنالا نسح ناك ح يصف فيدوب هل سف ل
 يناشام لاسر مراكحو # انقلاب 6 يون اواقاف :

 ١ يادر 0 نم بع يف 0 1 اك نا ا

 يناريج عزفأ ثدح نم * ةمصع ىل تنأ ملس نبا
 نابغل ريغ رف مهسإ # هرق : نعءرهدلاىنامر دق

 ىناعلا لبتةملاك ترصصف # الس دقامدعب ىداؤف داص

 يلاو>-ا لح نم ىنءاطا نمو ين سفنلا كد شعناف :

 قاظ ش سار اهر> عش * ةلفطىل سفالاكتدف سهو

 ىنازلا ةيغب ىغبب راصو « يدتعاو اتع دقيرباناف

 ناطلسب ينمأ نأ لبقنم *« همش يف هللا مث للف
 0 ل 5 يقكش

 لاق ةهراف ةيراهدتق'ةب را هلا أف

 ناطدق رس نه 0-0-5331 يف ا هللأ ينادحأ

 يناللاو 3 و طولا اس مل

 يناطيش ىف نم تس 0 * يذلا ا هللا قاذ ريذاي

 ةيريملا ة>سألا نم ناطقاس ناّثيلا ناذهو(١)

 1 و يعل لا ممل حي ملول هج م دل د روب يصوم دج ١ د دما 77 وا ال لاا ا تطال زا تاك". تا طا احلل تح هس
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 اساس ا سس وس سس سس سس سم

 قاب الاب بابلا ختف دقف « ىدنلا باب قاغأ ناك :
 هلوق هدشنا مْ

 هلاذق نعسانلا ىديأ صفت © هلالج يف لاَ لكهو
 هلاثما ىلع لا_> كنا «* هلاصو | ىلع كاضواتلَح

 داودلا سبلب سانلا رفمجوبأ ىمأ ام لاق ينئادملا نع ثرملا نيدمحأ انثدحلاق نسحلا ( ينربخأ )
 لاَقف ءاطع ونا هسيأ

 اح هلم دو قول كك! 1 * ةمعت هللأ 0 مو 26

 2 اسمع ناك نا ةج روم » ةعرب 5 علا ةمب ًاهرك تعيابو

 0 نيم ءاطع ينأىلا رن رت الآ مهارب ا ثعحن لاق ينئادملا ن ا 0 لاق ٠ نسحلا ) يفر 7

 اهو اءهسفاقو امور نعم نشب امهملا 3 كل نأ 0 رعش

 هطاتعم مدللا نايك امعطق + اهقراط نانا ضدي ةدلبو

 هطاتنم ءازوملاب وادلا تناكو * ايركوانارسذلاقاحدقوانهو
 ءالطع: عا لاق

 هطاطلر وكلات < لحفلاكريست * ,تركتباف ليالا صيقاهنع باحاف

 هطاطد ءا> وه ام.سائم ثري »* اط ةادحا حَخ 3 قع 3

 ءاطع ابأ نا هتلغب ةمالد يلأ ءامش ببس ناك لاق ينئادملا نع دمحأ انثدح لاق نسحلا ( ينربخأ )
 تايباولاق ةروهثملا هيديصَش اهاخنو اهعابق هرعيو كلذب رهشت نأ 5 فاشن اهاغ يدنسلا

 اهف ءاطع يأ

 انيلوعت ءاخسلاب هلع * الزو تتم ةمالد يبا لغبأ

 ايئمست يعاس نا كناف # هيلع يدعتساو علا هياس

 ءؤابحو ةكه قيرط ىف ًاهطقش طع وبا ناك لاق ينئادملا نع دمحا امدح لاق خ نسحلا ) فرحا )

 ثعبف ىدنسلا ءاطع يبأل ليقف ىّت املا ءابلا اذه . 9 لامي تراطللا ديو نب كيم هب 2 درع

 يدانف دعمنب كنهم |ولاق اذه عند نم لاقف ةودكو فاطلأ اب هيلا ثعبو ءايْخهل 0 ًاناملغ

 ْ لوقي هنود ىلعأب
 ديعم نب كيهناب توصن دانف * مهعفنل لاجرلا ت1 ظ

 هللاو كاندز انتدززاف انتيطعأام ردق ىلع كانيطعأ انا ءاطعوبا لاتف ءاطع ابأاي اندز كيهن هللا ثعبف
 ءاطعاب | تدشن لاقةي وارلا دامح ان ريذا ىدعنب مثيولالاق ( ناحطلا نبا باتك نه تخءدن ) ملعا

 تبلا اذه ثيدح ءانثايف يدئساا

 ةقزعا الو ايكحا لمراف »الاد صحاح ىف تنك اذا

 ا ل1 لاك نا نوم نك تلعق لانا نش طع رق لاقف
 أ ادد لا

3 



 ( مك )

 رايس ب ردن 0 ضرش نيع د تحاطامو رمصن ىلع ىع وهدتضاف

 راخلاو فيضال وا كدعب رصن ا # تحقل نا برحلا ءاقال نم رصناب

 راقلاب راقلا فل يتح موفلا * اهنعا يفاق ليلا دئاقلاو

 يرابدلل ءاملظلا هلاسل واح < رمك٠ نع حايصملاك ضيبأ لكن

 رارف لك ىلوو حامرلا ر.س * تضرتعااذامادقم لوطا ىلع ضام

 رادغ ريغ فاو يتانكلا نا * هدعوم لوقلاب يفو الوق لاق نأ

 اهنم اهفدمذي دئاصق ةدع لاقو هدنع نه جرفل لاق ًادبا ًائيش اذهدعب كيطعأال هللاو
 رانلا يف سايملا ىف كلدع تلو »2# انل داع ناو ىف روح تياف 2

 اذا لاقو

 اهات ام 9 95 جي 8 ىدلق نأ رمي هللا نينلا

 هندي دم ى اب وهو ةريبه نبأ ل لاق قادما 2 00 2 لاق 30

 لاَقو مَ ةطم 0 0 ا ع كا ىطعأو تا رفلا '”يطاش ىلع

 تايلاخ ارفض ىلا نحر © رشن مويا نونكح داس

 تاهرتلا تدعوىباي وس ان 00 3 ًاذأ امو نءحر

 ينارفلا امها سانلا لاَقؤ نإ الو> ديزيتارفلا ىلع ماقأ

 تاواللبي مل قالا عيمج * يت تاب رحب ابجئايف

 ا,مفدي نبا ىماف مهرد فال ١ ةرسشع لاق ءاطع ابااي كتتاول لب كو ةريبه نب رمت نب نيزي هل لاقف

 هنا حدمي لاقف لعفف هيلا

 دوحلاب هللا قا هيشا تناو « هفرعت دولا نيمف كوبا اما

 تلاقا ادق هللا تقلا + ردع ديك الزلؤ أ ىو الو
 دوعلا ن ءالإ ينل نركسالو # هل ةءورأ يفالإ دوعلا تينيام

 املف ةيراح ءاطع ينال راي_سنء رصن بهو لاق ىنئادملا نع دفعا ادعت لاق نسحلا (ىنربخأ)

 مولا يف ذءإ ىحاح ضعءل نه ينعنم ىنم 0 00 ىوتنأ ت تاعفام لاقف رصن ىلع ادغ ل

 نشناو ١ لاق ع كلذيف تلق لهو لاقف

 رصن لاقف

 دهثامل نم لع هدهاشملا سيل * هريغ ننظت الف ءاقشلا كاذ

 ءاناف امن تن *ا نكلو لغُش يف ١ يلا لاق كدشنأ نأ 2 نذان كتعدتا دق قا هللا تكلا لاقف

 لاَقؤ مك كب لعئام دغلا ن ٠ارمصأ هللا و قاب ا نوذرب ىلع هيل 2 500 ف

 ( مع نيرا اوان الآ ت 3



 )٠١م(

 كلذيف ءاطع و (لاقف ءاطع انا 0 ملأ هكرفهسرف

 بارسسلا حض و ىلا يعاسااكل # ديز ايوا كروب

 باقرال ةلذملا عمطلا ىفو * اهف تعمطف ةل- تر

 باودلاق رمد 0 عاق * قزرو باطن ه كاعأاف

 باصنلايف ممم تسل ن و #* قدص يجو ةرمنأ دهذأو

 ناك ةيوارلا ادامحو يراخلا دايز ن 0-0 ادم رو تارا نب دحأ نع نسحلا ( 00

 بحب ةريرع نب ىلعم ناكو ةسافنلا نم ةاورلاو ءارعشلا نيب هلئمنوكيلم ةريبهنب ىلعم نيبو امن
 ينالل وقتا دايزنب ىحةرضح اموب ىللاَقُث ةيوارلا دام لاق هود, ىعاش ناسايف ادامح حرطي نا

 000 الا ل ىلإ لك اقل لس الان ناطق نب دج 2و دارج و حو ق لوف نأ يدتلاءاطع
 وبا ءاحو ءافولاب اقثو» هيلع تذ>اولمفف دايز ن يحي يديىلع اهادعف تلق اهءاطوامحرسس ىتاغب

 ال كل لاقف ءاقشلا هلع تاط صوب تح رق للا © نهايه بع ايهم لاقواتلا نيلجف ي ديس ءاَطَع
 ابااي كلف هيبالع ت>رتسأو هانيع ترمحا يتح ب رسشف ان دع ناك دش ءانأف ذِس ؟دنعالاقف هن ىلا

 ىو:سام نالا ىلا نسما ذنمو ةتبلا هتباحا ىلع 0 ذ انايبأ انياعحرط اناستانا ءاطع

 تاقف تاه لاق ىنع جرفف "ىشاه٠ يل

 ىناعملا كملع فك انيقي #. ءاطع ابا تائس نا يلنبا

 يناثلا تايآو ابط اهب * يندم لأساف ملاع ريخ لاقف
 0 ود « عرس اريفةديدح مسا اف تاقف

 ءاطع ونا لاقف

 ناتلوع كل لزت مل كردصل « افيض تاب نا يذلا ززاا وه

 جزا ىندت كنع هللا جرف تاق

 نالحتنم اهئايحر ناك © فوع ما ىعدن ءارفص ف

 يناس ىوس تدراامكناب * انز نزاو ةدارز تدرا لاَقف

 تاقف انظ ْنظاو ةدارح ديرب كاقب لاطاو كنع هللا جرف تاق

 نابا يف نودليملا قيوذ * مث : للا | دحام "فرد

 نادملادبعن 7ك ةكا# نابأ يف نود ناطيس وب لاق

 ماقم اذه ءاطع ابا اي تاقف او 7 يف بضغلا تفرعو انرمحا دق هينع تيارذ دامح لاق

 سو تحاس دقشكال ىلوا ىل لاف هتريذ اف لاق ينةدصأف لاق هتذحا امم فصالا كلو كب ريحتسملا

 ) يئثريخا ) ةريبه نب يلهم و>مب باقناو ا هبف ىلإ ةءاحالو هفشكا كروب هذخ 00 كل

 فارحالا رهظأف شي 1 رفعج اباحدم ءاطع ابا نا قلادلا نع ثرحلا نب دا انتدح لاق ن

 هللا ودع يف لئاقلا تسلا هما نم اذك صاما» هللاقف حدملاب هدواعف هي ءأ ىنب ىف هههذع 5 هنع

 هسرا رايس نب : نب رصن رجحافلا
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 3ك و 7 د د ا و ا ا ع ا و سس عع تحد ع بس ص م سم

 يأ همالك موشي داك الإ ناكر ةنكلو هبل ناب عم يدنا ءاطع 5 ناك لاق هخأ نع قحسا :ء

 هدشنأف ملس نب ناماس

 نال .يردح مع تان فارر# مالا ةاورلا ىنتزوعأ
 يناطا_س قءحعل يناف>و * يردد مدجأ يذلا الغو

 ناولالا نم يوم اكلاح ه8 قولزاك اذازو.ءااينثردزاو
 ىناسال ةل-ح لاتحا فك. * نطيل ارهظ رومالا تبرضف

 يان صضعإ نابو احيصق ٍّ * هشنلاب تنكح ين تدعو

 ناطعالاو ءانهأا كعدحر ددع *# ياكر ع دو ا َ

 ناءاغلا يأاص ند حيصش + يئاور 4ئْع قيضيام ينفك 5

 ينايعأ دق نايبلا ناف رد« كلا ن. لوقأام  سانلا مى
 ناديا رئاسو يدالب يف * ملس نباي ركشلاب يندمتعاف

 ا 0 ةقايس كيف * ع دئادق وءعيففأ وتس

 ينالوأ ام ةسسنيذ 3 «# ءازد را تاعح امدَقف

 ناكل نم اعلا حد رلاب *# امدق د اك لز مل

 | ناجدم دانا دارا 3[ ناك رد 0 هب ينكتو ءاطع 0 هل سمأف

 ةيلاعلا يأ نع باعت ”انمدح.لاق نشفخالا ناماس نب ىلع (ينربخأ) را ندشأ ةراا ]دك وأ هبدت#

 هسفن عاتبا يت>ىدسالا كام نب رينع هالوف ةتنعأ ءاطع ؤيأ يرتأ امل لاق يماقلا كلام نب نا

 هدودعم لاق هلم

 0 5 نس زاك »ا اد ادا

 ءانحلاو مانرم لقعلا ل اان # 0 ممل تريخ ناو

 0 لئاسنلا 0 * ام اذا هل سيل لقعلا ناف

 3 قس ا واو. * ”ىشيب يوتلا نم“ نقثئيالف

 ظ ءاحرلا مطقنب هنم نكو * هعدف ابدأ لباه سلو :
 - ٠ سابعلا ين ؛ ةلود َُك ردأو مهلا يي وهاا يد ىتماو مه>ادمو ةيمأ يف يف! ءارعش نه ءاطعوا ناكو لاف

 مهدشأوتب : كب 0 اننا نحأ ن 0 كلذ عمذاكو تامرودص: مالا رح 1 يفو م ةهاساهف هل نكس

 ة ربه نا 0 ءاطع همالغ ىل لتقو ىلبأف سام كاد ماك جاب رح ءاطعوبأ دوشو امدقتو ةضراع

 | نب دما نع ىلع 5 نزلا ) قرد هيءاللغال هعم لوتقملا ءاطعوبأ نك ل ليقو وه مزوناو

 دقو ا انآ ىن 5 0 ىنب نه ل>رهمادقو ةدوادلا لاقي ءاطع أ ناك لاقى ءادملا نع ترطا ا

 أ طعون 1 3 اناك دقو كنعءوينع ل اةاقأ - ى كسر 9 ينطع ا ءاطعي ال لاذ هسرف رقع
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 لغتنيزحبلاب اضرأ هعطقاو نايح نب تارفمهنم هناعإ ىلا هلك نم مكنم نا هيلعهللا تاولص ىلمل
 اان هلا هع نب هللا ع اوك اق كيعس نا فسوت نب 0 ) ينادج) نيتئامو اهنلا

 يبأ نع ةدئاز ينأ نب ايرك ز نع لشالا ناس ن نها دبع اندح لق تب زلا دايز نب يدوم

0 
 هيلع هللا ىلص يب :| ينأ لاق 4. اع هللا د ىلع نيئمؤملا ريهأ 0 برع ٠ تكن ةيراح ن ءقدسإ 5

 29 نإ لاقف و ينإ لاقف هلتقب سعأف نيكرشلل انبع ناكو 8 مان نانع خو ترش 1-1

 نان نب تارذ يدها ىلإ هلك أو مالسالا ىلع هفلانأ ص 1
ٍ 

 ارثكأف قب 01 مالو ًارقفلاك 5ك ننال 2 20 2 تاطي ' ع 0 اذإ

 ايد دك # تكشوأ يا

 ارذعتف توم 500 اذ نقع هنن ىنغلا ل و هللا دالاب ّق 0

 أرمسعم ناكن مليللام او »* مالوزودب ن ع نه ضرالو ْ

 :ةحيعت نم يطسولاب ليقت فيفخ مهاربال ءانغلاو يدكس || ءاطع ينال عقلا لف وطلا نه هخورع

 ةيناث اا ورم ٍ

 م: ىدنساا ءاطع بأ ركذ اع |

 ماخنب يدسبألا نيسج ن اللاهن نأ ةرنع يلوم“ من دسأو ١ يلو. راسإ نب )١( حلت ا همسا اطع ونأ
 سف الابتعأ ايدنس ا 0 0-0 : حدمنيتودلا ىريضض# نم وهوةفوكلا '

 هب ىنكت وءاطع هام هامم حيصف مالغ هل ناكو حصفيال ناكفةغئلو ةديدشةنكلع !ءاطع ىبأ ناسل ىف ناكو أ

 0 همدعتلب 71 هيدتحم نم حدم اذاف هرعش هيورب 5 كا مو ين:أ كتلم> دق لاقو

 نب دمم كلذب 1 1 ف ا .داقتإب
 ا دعب يدتساا ءاطع يأ كاف زيك كاف ةسانكا 1 ران ءقحدإ نب دا انثدح لاق ديز ما

 ل مناك هل اولاقئهنا وذا ىلا كلذ اكثف هقراوعداوهف -- 4 0 هتنعأف قتعأ |

 سشيررقل فدلح وهو ىئثرقلا هللا دبع نب رأا ينأو مهكر اف رعشلاو بدألا لهأ هل يعسو فالا ْ

 هيف لاقف ميسقأن هال |

 ا ل كرت نمال كحل
 اول بل قيحلا ءاقإ هلا ف 5 انا كلو

 اهيشو لاح راادره يدرلا كاقو * ينفك كات ت لححم قع 53

 ايدي نم اب ين»ي يللا كلو * هفص 5 رح هللا دبع نبا يمسلا

 نبدا ينثدح لاق ةمادق نب رفعح لا قتعو هتناك» يفاها داق مهرد فالا ةئقارا هاطعأف

 قوزرم ه.سأ ةبيتق نبا لاقو )١(

 7م ل 170 ا ها طع ا سس مص ب ع حر ل 220 قل وو 6 تشم د دا 37 نق ان 222:7 تم متع ود كح



 ( اال

 تافأ نم تافأو
 © وص

 كلانه قيرطلا سيل اها الوقف * طاع لمرنمناروح تكلس اذا

 كراوالا راشعلا هاوف أك برضب # اهنودلي>دقماشلا تاجاف اوعد
 ليقثلا نم :طسوالا ردقلا نم هنلو زرحم نال ءانغلاو تبان نب 0 1ك رعشلا ليواعلا نم هضوىع

 / قاعلا تكرر نيح :نيي رقل تبان نب نات  هلوه رعلا اد هو رصتبلا ىر# يف قاطم لوالا

 5 الليد يلجعلا نابح نب تارذ ت ا ردب ةهزنغ دعب ماشا ىلا 0 تناك يذلا

 امب رفظف ريلا ىلا يرد ىف د 20 0 اف ربا و ةيلع هللا د يلا علب و اهزاعوا ا

 مولا هرعت

 مد كلذ يف ريخلا ركذ جو

 نع دعس نب دمع انثدح لاق هم اسأ يأ نإ تارا د2 لاق فافلا ىلع نب نسما ) ينرخأ (

 انشرط ىلع وهو انرحتم دم انيلع روع دق تلاق شي رق نأ ةوردلا هذه بيس ناك لاق يدفاولا

 انو دوشالا نع ةسمر ناقق اننا وما نسور 1 انقارنآ هيما نب تاوفصو نات ا

 لاق نوه نم نا ودص لاقف دنهل ناقلا نضمشمت كلم اواوآ هذا 3 كل لجر ىلع مكلدأ
 ير كاد ايرص ا ل أّساف يلحعلا نابح نب تارف

 (يتةضف نم هسا رثك لايرإف يفو جرخف ريملا ريخ ملسو هيلع ديلا لص ىلا ىلا ىبتاف ةردغ

 ع 0 | ناكو موقلا نايعأتافأو ريعلاب رءظف اهضرتعاف ةبراحنب دز 0 ا نيناوفص

 نابح نب تارشب ىتاو ةيودلاىلع ساممحالا ةعبرالا مسقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر داو انا

 هللا لوسر هب اعد الف مل-و هيلع هللا ىلد هللا لوسر كالتقي مل تعاسا نا هل ليقف اريدا ىلحعلا

 ديم نبدممم انثد> لاق يربطلا ريرح نب دمم ( امدح ) هلسراف 5 سو هيلع هللأ ىلص

 0 5 !ور مف | مفدازو يدقاولا ةباور عل 3 0 هه ربخ ف 0 0 نع 2 د لاق

 ءام 8 00 ةمقولا نا ذو قا 3 ا قب رط ىلع تل | ماشلا نا اهقيرط ف ا ّاثب رق

 بوعي يندد 5 لاق راكب نب ريب زل اادحح لق ا ( ينري>ا) ها د 2 نم

 اذانينمؤملا را نا كلما د ع نب ماشه ىلا ماشه نب مهاربا ب ردك لاق يرهرلا دخلا

 قاد ىعرا نإ سك موز يف هلاوذا ةوعدب 0 1 فاثم دنع ينب همامعا ةوعد نم 8

 لاقوةو عنب كا موز“ < ىنب هي دانم يدان فائمديع يا ءاطعإ ند عرف امل لعفاف ريب زأا ل

 كلائه قيرطلا سيل اه الوقف # اع 7 ند نارو> تطبه اذإ

 هللا دبع نب دمحم (ينرب>|) ها ةوعدلا ىلع ىخع م م ىزتملا دبع نب دنا ينب يدانق هيدانم صم ف

 نعقرز نإ رامحت نع 0 ىلع 0 لاق درمص نب رارمخ انبدح لاق ةزاحإ يمر ضألا

 لاقف 5 ينإ لاهو نايح نب تأ رهن ىأ سود هللا ىلد ي لا نأ متاح نب يدع نع قدسإ

 ل1 كاوا دو كا ل 775



0250 
 ١ دكا و روع 17 دال ك1 1 ا لح ا ا ل عج ل سدح مك حست + نت هه هك عع لسنا دمع مدل

 هومستفاو موعم 1 مهلا اوراسف ةذوه عصام دعس ينب غاب عاطنب اوناك اذا يح رجم

 اوراسف ربعإ ا هسسفن ةذوه ىرت_ثاف ىلع نب ةذوه اورساو ههوبلسو ةرواسالا ةماع اولتتو

 دعس يتب سعاش لوب كلذ ىنث هءادف هم [وذحلاف رم ىلا هعم

 رحنلاىلا نيديلاز ورقم ةذوهب « اولدا ةليل موقلا سئر انمو

 رءْسلا قاخلاو دقلا قاثو هيلع # ايناع ةماعلا ل 2 ا

 0 ماتت [ولمدنف اونكو ساس وحد موقاطأ نيذلا ةرواسالا ىلا: كلذ: دنع ةزاوه --

 امو م ينب لك سقف هلع لخدتب مل اخت وهج الجر دوه ناكو ىرع ىلإ عم قالا

 بهذلاب احوستم جاريد ءابق ءاسكو اهانإ ه اطعأو اهف ءاقسف هد رم شباك رت اعدق اردتم

 ئتعالا لوقا وهو يرد تللأ نوال اهتء.ق ةو-ذلقو ؤلؤالاو ١

 اعيطالو ًايعىرتال اهغاوص « ايلصف تؤقاثلاب .لئاكأ هل

 يزاغملا وزغي هناو ذغر شبع يف هنأ هربخأف هتمدتمو هلام ع ا كايرو مع نك

 مدقي يتح مهئاغ لاق كيلا بحأ مهيأ لاق ةرمثع لاق كدلو م 5 كلذ يف ئرسك هل لآقف بنصف
 نا ىلع كلمح لققعلا اذه كنم جرخأ ىذلا م ا > مهضِي سمو ربك تح

 ا

5 

 مينيو كنيبأ يلام اودَحأَو يئرواسأ اولتةنيذلا ءالؤه تيل 10 5 قرف لاقو هَ .بولا ىد م تءاط |

 كو م 5 دق ىرسكرلاقف ينأ اولد مهو - ا مهو قبب كلما | 5 ةذوه لاق حاص

 ةريملاممع نيدحا نكد نوعنتع 0 و رول 1 اهقي طتال مهكر "نإ هد وه لاق م يل اَمِكَف

 يصف ا مها قوسلا مول م ية كت رواش : دع يعد ات 2 كيس م كلذ ت تاع اذاف

 5 1 ةذوه كك جم 2 هيد 2 2 قاوسإلا مه سد>عو كلذ 5000 اءفف كلخ كلذ دنع :

 لا 0 نك اخ راو رادوب راو> موحم 2 ثأو مهم ىفشاف ءالؤه تا لا

 دج وهو نرحكلا ضرانم رقش 1 راو فلأ يف راسف اذه ىلوسز عم رس ةذوط

 يذلا هغأب ف فك تأ يدوت م قالا ناطيح نم اوندف هواق ةفياح ىنب ىلا ةذ وه ثءعبو ر#

 مهانا نم مظعا ناكو سانلا مهلعيصناف اوراثماف اولاعتف ةريعب مكل سما دقو ةئسلا هذهىف مكباصأ

 أ برشت ربكم ىلا 9 بهذي ىح الحر الحر وك نقشنأل 3 ىلا اًواح اذا اولءحف تكيهس و

 اذاؤ رح الا بايلا ن نم هجرخاو بايلا نم لخدا هل لاقيف لذخدب نا لد ١ هحالاس عضاو دقو هقنع

 هيلخيف يعوق نم اذه 0 لحر وأ ءاخإ ةذوهنعد و هدب دعس ىنب خم لجو نا

 ىاراملف راتعل ءاحو مهحاسا ذخؤآو نود> رد و نولخدي هموق ل ةدابع 0 يك ريخ رظف هلا ٍ

 كعس ىثب 0 لحر سس افقيس لوا: ولتقلا الإ تلسلا دعزأم هللا وف مكلوقع نا مكلب 9 لاق ا ا

 ديو امعطقف اهمرعضف اهلع ضاق ةروأ ل 7 م ل دوو هل -لسور ةحعملا باب ىلعو داس هل لاش

 | فب ن* لج اذه لعق يذلا نا 1 0 نولتش سانلا اذاف بانلا حتشاف راوسالا ا |

 أ ةنام مهنم قاطاف ركل ما ارش ة موقلا نأ ةذوه 1 0

 موضعا لتقف بايرلاو كعس وذ مهعبتق ةرواسالاو وه لوألا تالا ٠ أ اه جرو مه رايح "م



 71000000 زي زي زن زن زن زة آ

 4 ع 5

 هم نخ ؛ةنف م 1 ف + احلا

 ( ا/مه

 نه هتقو يف يزارلا داع نبا:لاقف تدبلا ناددغ سأر يف * ل جاتلا كياع ًائينه تَرَ *

 وهو لمرلا تفيقتح نو ان كك 0 ينغو هيف عنصو يتمملا كلذ :لثم رعشلا

 تست
 نبا نادعع عدو خابذاشلاب 0 جاتا كيلع انينهتزشا

 نزيىذنب و ىلعزب ةذوه نم * هسيلت كلما جاب ىلوا تناف

 ةذوه ركذ امأ ) ةزئاهلا دعس نب دتحال ىننأو زك ىح هيلع برشنو تارت هداتتساف سصاط  ب راقت
 نماشيج هيلا مضو يننللا ىلعنب ةذوه جون ىرماك نا كلذ ىف ببسلا ناف ( جاتلا هسبلو ىلع نبا

 انثدح لاق ن مقحالا ناماس نب ىلع كلذيف بيدلاب ( ىترب>ا ) ةقفدملا موي متت ينيب عقوأف ةرواسالا

 انربخاو ديعسوبا لاق تريح نبا لاق ةدينع ىلا نع ذامدو بيبح نإ انئدح لاق ير 62

 لاق ل.ضفملا نع ينارععالا نبا :ينربخاو بيبح نبا لاق ةديبع ىلا نع هينا نع نايحص نإ 3

 ١ ريع عرشك ىلإ تع عاب قرتدك لفاع اذان أ ةقفصلا موب ثيدحت نم ناك اع ازولاق ديس 5

 ) معرب مف ريعلا كلت ا ةاللح 0 مق نيحرذو ًازبنعو اكسمو نعلا تا نم باس نع

 ٍ نر يدعم راك اذا ئىد- نيه أ مط ض رمل 1 نك 5 اوراسف نوردار 0 3 وب نال شا

 ا اهومستفاو هرراعلاو د 0 وق اهلع اوراغا# هريغعو عوبرب نب ةلظن يا دالب |

 دعس نإ ءر>و تاع ََح 0 3 قو تاهش نب "ع 0 نر ةشعو ل 3 ةنحان كلذ لفن ف ناكو

 عم ر>مندذلا ةرزاجلا كلذ غابف ةدانح نتديس 2 ريبح نبفطنلاو ث كا هللا دبع كو و

 1000 الاتق مهولتاقف ىلع مهوفداصف عوبر. نب ةلظنح ىن ىلإ اوراس ا رار

 1 ! لثملا اهب ب 0 نيحر 5 نا ذئ.موبو ًاميرذ 8 الاتق اولتقو ةرواسالا تمزوف

 / سانلاتب اًضأ دق ةو ةماعلا ةنيدمو رقثملاب رذداف ماعطاإ نعأو ايذع طاشتشا ىرماك كالذ غلب اهلف

 ونباهانا نم مظعا ناكو لاقف ىلا كلذ عاف ءاش ام هوريهاف برءل|نءاهاخدن .لاقمت 23

 لحرلا ءاح 0 رقشملا ان لعن واو مقأف ف ا يسع 2 والا ا يدانف دعس

 لتقل ةرواسإلا نسا قس تهشم ند الا بانا نك رخو رتماو كحال عض اولاق لخديل

 دعب ام مع ينب اب لاق سعاقم وهو ديبع نب ةرمم نب كاوا ةدانع نب يرييخ نا 0

ْ 
ْ 
| 

|| 

 مهي نم فرضنا نم ميم فرصناف نوجر الو نول د ا مو ضرار كسلا الإ 7 با

 | ىلكلا نبأ نع حو ام اماون) لملاك د 9 اوكرتو ممغسب 1

 ىذلا شيحلا ىلع ناذإب ناكو ريب نءيلإب هل_اع ىلا ثدب 1 ناف ةيوارلا دان باتك يف

 | 0 اهةرذسف 43 8 ع 3 ةذوه ا مفدي 6 رم و ةعمر ا نم ا زف ب نانا د

 كلامج ل 6 امو ريسدف ةلام> مط لدتو لاوس لل عقد 2 ةفدح يف ضر نب 0 اهدرح

 : هين وطعاف مك يف ل هن ولعت 7 يذلا اورا اظل اةرواسإلل ةدوه لاق 0 يرسك ٌثعل أمل نعلإب ناذاب

 ند ا ربعلاو ة ةرواس كناالااو ةذوه جرش م 5 0 اوغاس ف 0-0 مكعم اف نو مهرمأ م كيس أ نا
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 نا هتلأسل هماظعإو همارك !و كلما ةبيه الواو دفاو هلثمب با ام ريخ تبا دقل كلما اهبا بلطملا دبع
 دم همسا دلو دق وا:هيف دلون يذلاهنيج اذه نزي.ىذ,نبالاق ارورس هب دادزاام ةراشنلا يف يبديزي

 اراهح هثعاب هللاو ارارم هاندلو دق همعو هدح هلفكيو هماو هوبا توع سو هيلع هللأ ىلد

 ضرع نع سانلا ميم برس هءادعا مس لديو هءالوا مهب زعبي اراصنا انم هل لعاجو

 لصفهلوق نحر لادبسيو نانوالارسسكيو ناطيشلار>ديو نا ريالادمخي ضرالا مئارك محبتساو

 ' العو كدج نع كلما ميأب لطملادبعلاقف هلطبيو ركتملا نع ينو ةليش و فو ملا تح أر لدعفتكجو

 نبا لاقف حاضيالا ض.د ىلحضوادقف .حاصفانىرب# كلما لهف كرملاطو ككلام مادو كيمك

 ردن :بذكلا ريغ هد بلطملا دبعاب كنإب بصتنلا ىلع تامالعلا و - تح يد كيتلاو نري ىذ

 كلهن رك ذ امت هد كر كردص جل كَساَر عفراه!لاقف ًادجاس بلطالا ديغ

 يم وق ام 2 هتحوز اقفر هياعو 0 هبتنك و: نإا كَ راك كلملا ام 3 ناطملا دبع لاقف

 0 ةيعوللا عافك و هماو ونت ماد هتيمسمالغب تءاحف بهو تنب ةنمأ اههسا

 كلترث ذام وطاو اليسهيلع مط هللا لع 2 ناو ءادعا هل مهل دورملا نم هلعرذحاو كباب ظفتحاف

 هل نويصنف 0 ا مواخ د نأ ع نما ال ىناف كعم نذلا طهرلا ءالؤه نع

 جليم هللاو اتنع م« يتايسوهموق هبيجام 0 مهؤانبأو نولعاف مهو لئاوغلاهنويلطيو لئابخلا
 يت> ىلجرو قيمي ترسله ثمبم لبق يحاتجم توملا نالعاينا الولو هتعيش رصانو هتوعد ربظمو هتحد

 ع هترسصن لهأو هما 2 00 نأنونكملاباتكلايفدجأ ىنف يلم رادبزني ريسأ
 ينكلو هىعأ هنس ةنادح ىلع تن ال تاهاعلا هباع رذحأو تاف آلا هلع قوتأ ينأال واو هربق

 يملا و دجأ رش لحرس مل لسا يم ريصشت ريغ ن نه كيلا كلذ فراد

 ديعل سمأ من ًارينع ةءولم شر 5 اطر ةرشعو ايهذ لاط راهنت اد نيتاحو لبالا نم

 لوحي تالق ىذنباتاف ينتأف لولا لاح اذإ يلطملا د.ع اي لاقو كالذ فاش ةرمشعل بلطملا

 نآو كلملا ءاطع ليزي يكتم لجر ينطعشي ال شيرق رشمه اي لوقو ام ازيثك بلطملا ديعناكو لوما

 لاق كاذ امو هل لق ذاف ةمايقلا موب ىلإ رك ذو هف رش ىل_ يق مب ينطبغيل نكلو دافت ىلإ ناقل

 سمش دبع نب ةيمأ لوقي كلذ يفو نيح دعب ولو لوقأ ام أ 0 نمل

 قونو لامجأ راوك !ىلإ * اناطملا هلى حصنلا انيلج

 قرم جف نم ءاعنص ىلإ * الاق“ اهقفاسم ةلغاغم

 قيرطلا مثا ىلإ اهلاخم « يده ون زي يذنب اان مؤت

 قيرعلا سملاو كلملارادب * تراص ءاعئصَتقفاو املف

 نب ديعس نب دحأ ناكلاق هيذادرخ نب هللا دبع نب هللا دبع ينثدحلاق زيزءلادبع نب ىلع ( و (

 | ناكو يرلاب هعمناكف نهاط نب هللا دبع نب نيسحلا نب ىهاط عم داوقلا 35 ىكلاملاب فورعملا مداق

 و وهو هللا ديع نب صهاط نس رف ا هلو ءانغلا نسح 0 ناطلسلا َةَمَدَح ند هل عم

 توصلا اذه ين خايذاشلاب هرسصشب هرعضد َ ليقو روم دال فرعا معو ىرلا يهاب



 (ا#

 الاوحأ ءادعالل مخ رحبلا يف * نزي ىذ نباك الإ راثلا باطيال |
 الاس يذلا رصالا هدنع دي م * هتماعت تلاث دقو لقره ىلا

 الاملاو سفنلا نيهي.نينسلا نم. * .ةريشاع دعب ىرسك وح يجتا مث *
 البجأ 0 نكه 3 ماع ان موف هل راردالا ىدب يبا َّى

 الام 0 م 1 تدر. 0 د ةرواكخا باغ ةبزأ م ضي

 الأ كير ملال اأو * مهماعن تلاش ذإك ملانم طقلاق

 الولع ل ا نادعغ 03 0 + اتقن سمجاتلا كيلع انه ترَشأَو

 الاؤبأ هدم ءاداج اتعب انغ ينل ننام ل مراكملا كنت

10 
 ظ
 ظ

 "2 ناالا ةرصبلابو ا الا ةفركلابو ءام الان علا ها ءاعئصب ٌرارخالا يب نوءسإ نآلا

 ا
 ْْ نب فيس هل لاَقذ مالكلا 1 0 ناطملا دنع أدف ةمحأ رد مأآش !ابو ةمراضخلا هزار

 ' كلحأ دق هللا نأ بالطملا دبع لاقف كل اند دقق 0 نيب م كك نع ك1 كَ يذ |

 , ىلإ م هو نزبيذ نفس حلاو نذلا نر نأأ مه هرع ها قلص ها نذلار ١ رحالا ون

 ' هتمون ر> تزعو مورا تناط م كاين د انعاش 0 ًاعيفرالحم كاللملااه 1

 ا
 0 ك6 رو تو ءلادٌكلله ن نمللا ثنا تناف 0 و نطوم نك

 ا كا دا.علا هيلع ىذلا اهدومو داقت هل يذلا بر ءلا نسا“ كلما ع 1 ا

 كلم نلو هفاح ا 00 لم ل 1 رد مهم انل 0 و يلع رؤ اذ كفاف دانعلا
 0 1 ع 3 2 . ع 5

 ب ركل 6 ان>ما يذلا كي || اا هند هزديس و هللا مر> نع 3 22 7 مل 2 ند

 ناطملا دنع انأ لأق ملكتلا اأن 1 م اولاق هيزرملا ا يلا دوذو 3 انحدف يذلا

 ا لاف 4 ءاعو و عا اقام هينح ىلا ا ىَد 2 مث لاق اذ نبا لاق مشاه نا:

 0 ةاقم كلما عمس دق ا 5 ءاطع يلعن الخر اكلمو الاهص اخاتةسمو الحرو ةقانو الهاو

 اذا ءابلاو متاام ةماركلا مكلو ةهانلاو فقل لها م ماو مكتليسو ليو مكتبارق 5 فرعوأ
 ا

 ظ
 ف . ارصن الا يفمطنذأوي الودللا نرحل ارهشامف اوماقأف دوفولاو ةفايضلارادىلا اوضهتسامل 00

 أ درعاي لاق مث هس اع نلخاو هاندا 3 ناطملا دبع ىلا كرا ةهاشا مه هيتنامت لازت الأ مط ىرج و

 1 ظوم كتبا ريكلو هل هيلا هب حال كريغ 1 الما يلع رس نم كيلا ضوفم ىلا ىلطملا

 ظ تاتكلا قدح قا هرجإ غلاب هللا ناف هيف هللا نذأب 0 ب , وطم كدنع نكيلف هعلط كتءاطأف

 ًارطخو امظع اريد ان ريغ نود ءايحتحاو . اسما ءاسح] دلل نلف دل 0 نونكملا

 دع لاق هصاخ 0 هاك كطهرلو هماع سانال هافولا ةليضفو هايخلا فرش :هنق امسح

 ا نزي ىنإ لاك :سز دعب |يمر رولا لها كاذد وه اش راو رس نم كلما اغا كالثم بالطملا

 ( رششع سداس حل يناغالا -5)
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 3 0 ا
 طالتن-ا هئم اذه لاق سرف ىلع لوم دق أولاق لوحم له اورظن | لاق 0 00 :

 ع مث رولا يف اهقونلمجو ةباشنلا 2 ةباشنلا أول 0 ةمرلا هذه يف هتدق 0 لاق من كلم

 ةياشخاات تاغاغتف قو رمس» م ل يع ناب ي ا ةنوقانلا 0 / آد 2 ادبأ ناكو ع الم ي 2 > اهف

 لتس ريح ت تالع>و هحو كو ةعمملا كر ماع تلقحو هافق ٠ نم 2 يد كرو

 جراخ هيفاوقتلا يذلا مهعض وهناكو» هلل نادبرب زرهو لبقاومهحير ح ىلعز وم 0

 تناكو' 0 36 ءودق ةّماص 5 اهو. 7 اهون ةشيلات مدق املف لايأ 0 -_ مسأ ناكو ءاي -

 5 5 رلخ دال لاقف اريذص هار ةئيدملا باب نم زرهو اند اءاف هنم لذ دب ريغص باب 0 ةئيدم ءاعئص

 | نإ فيس لاقف هيدي نيب اهب ريسو هتيار ابصان لخدو ءاعنص باب مدهف بابلا اومدهأ ةس 8

 و ةشيخا رهقو نعلا قوهو كلف ادبأ م ا عجرال نهدلا ا ريمح كلو بهذ نزي ىذ

 و ايف 0 وا ةعدقلا برعلا 0 ىو نعلا كلءا تكلم دق يفا هريخي رك

 كلع نأ ءسعأي 0 فاد ةحئاز اظاد واجب اوهو دايزو دوعو لام: ريتغو هوجب ثعبو |

 ىلع ادع اهكلمو ن.يلاب فيس الخ املف 0 س نما ىلع فاخف يرسك ىلا درو دش و اهحب

 ةلقو ةل> لهأ اهنم اناقب الإ اهانفأ يت> امنوطن يف ع اهءاسن رقسو امطاحر لقي لعحف ةشيطا

 نا ككرو ريثك ريع 0 ثكش هيدي نيد .مهبارحي نيزامح مه مالا الوخ | مزخا

 مهبارحب هي هيلع اولام مد 2 ناك اذأ َىَ- هيدي نينب ام نوعس مارح مهعمو هعم ةشيملا

 0 0 هولتق تح اب هونعطف

 ناد.دغ سار ىلع 238 يرد لا يدسراو ةدحاوب 2 ناكوساو ناتلخ 5 امحف ةشيملا

 كللهو ةندس نيرسشع طايرا كلل« ناكو ةشيلا هتاتقف ديصتي كلذ دعب جرذو هئيع تربو برشي

 ةقلشت ةريقع سبا "قو رسم كلمو هيك 5 ردع عسل م وس تالا هدكن خلا راقعاو انالثث ةه 3

 نيئس ريششعت راجفلا دعب زرهو عم نءيلا سراف لها مودق ناكو ةئس نوءيسو ةعبرأ هذهف

 نيثإلث نبا هلاو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو نينس سم تيبلا شيرق ناينب لقو

 #2 0 نيسمحو سمح ليغلا مودق دعإ دلو 2 هلع هللا ىلد هللا 3 نال اهو4 وا ة:س

 ينأ نع يلكلا انثدح لاق ناسح نب ىلعالا دبع 0
 يلاكلا نيب وهني لاتست الالغتخا تمل دان-ا بدؤملا نارمتنب دمب ينثدحو سابعنبا نع اص

 نم رعشلا 5 اف هدم ريخ تخحدلو

 ينلا دلوم دعب كلذو ةشلاب نزي يذ نإ فيس ر هظ ال لاق ةاورل 0 0 هيف

 ناكام ركذنو هحدكو هن مل اهوا رعشو انقارتخأو بو ءلا دوفو هلأ نحس مسو هيلع 0

 ديعنب مآ ماع نب بلطملا ديع موق ند رق نه ب رعلا دوفو هتتأف هموق دا هيلطو هلالب ن

 هل لاقي هل رصق سأر يف وهو ءاعنصب هونأف ش ارق هوجو ن* 11 ثأر د كد

 فئقاو مالغ هسار ىلعو هبارش ىلع وهو هيلع اولذدف م 5 كذا مهاكعب ندا 6-3 نادمغ

 ىنقثلا تكلقلا أ نب ةيمأ هيدي نيبو لواقملاو كولملا هراسو هع نعو كس +ا هقرفم يف رئي
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 ةشدخلا كولم هارت الثل الامثو انني رظني وهو هنع تلف انو طاير ١ نا 2 املف سن هفاخا

 هر د ىلع ةهربأ دعثو هاك طاطا ر>و هنأ ةع ديل 1

 ةئدس نيرشع ع كلف هاو 0 تم ىلا ة ؛برضلا كلش مرشالا 4 ةهرا ع هياع 0

 6 فيس مأنز خذت اضاف ماو ةهرا ن نقر نو راك هدرا دعب كلل 5

 ناك ها جال ربخ نع توراه يف د# انا اولقو جور آلا يف هوءاكف ىيرخلا نو قد

 جرخف مهل ما ,راذبكردب نا انو>ر دقو نزي يذ نبا كّد لع لدحر دع جرش ءالبلا اذه

 يتكلم لها نيدو ينيدىلع ةشدحلا لاقو ىأف 1 ةرصتم انا ةملكف موراإ كلو ضف

 0-1 نحمل ىلا ا ىرمك يلا ادماع جرخف اسئاي هدنع نم جرخف دوو نيدىلع متأ و

 لك يف انذا ا ا ٍلع ىل ناذ أ اقف ةشيلا ن. هموق ىف اع 0 هيلع لخدف ة 3

 ىلع انيلغ لاف يرسك ىلع هلخدأف نز يذ نإ فيس هع جرخأ جرخ اءاف كلذ ناح دقو ةئس |

 لاقف نادو- مهو ضيبأ تنأو ضربأ ىنال مهن. كيلا بر ةأ انأو الع شوباحالا بلو اندالإ

 نم هسايا اءلف كلم ىلع 0 ريغ ىف اشيح كعم تيل خل ةديعب دال كداب

 نيب اهرثن يرش باءنم اهب جرذ اءاف 0 اًذهو فاومهرد فال رشع هل سمعأ رع 1

 اهرثثت كلل ةرئاحم تعتص+ل هيلا لسرأف هل كلذ اولاقق يردك باتأ كلذ يارذ ديبعلاو نايبصلا

 ن* ينمن+يا كلااىلا تح ةضفو بهذ ذ ىشرأ لاك كلل يل عإ امو 0 نان ىاتلاونايبما

 وكانت يربك لاقت انك عدلا ف كلذ ناك مهاردلا تدرأ ولو مهار دلا ىنيطعيل هنا مو ضلا

 ل نط دل شرع ير 1 0 لمِغ هدنع ماقأو عمط ىلع فيس عر

 0 مهم لئاق لاقف ادل> الجر هبا ر دقو يبرءلا اذه يف نورتام لاقو هب زا م

 اذه ديرب اع اورفظ ناو ممن .حارتسا اولتقناف هعم كالملا منع ولف مولع ةدح وميف كالملا مجعس دق

 ةناهامت دج وفاوريضاف يرسك مع عأو ىأرلا اذه يرمك لاق كلا كل يف ةذإ يز وهف يبرحلا
 1 ةرهحو نيل قدا“ عم اعاجش اي 0 زرهو هل لاقي مهم« الحر مهرمأ يلوذ لجد

 ليعَو ا مهو ىتانم قو نتن تقرغف نفس يناك يف رحبلا يف مهلمحو احاللس مهاطعأو

 نم تأشام لاقف كذالب 0 رس شا تسكر هو: كف | لا ا ع ىلا اووف

 زرعو لاق ع : > رفاظاوأ ًاميج توم يت> كل>ر عل لءجأ مث يبرع سوقو يبرع لج

 م6 < حرر اعوأ تورس قل اوجد م لا نم عاطتس 2 نم في ناطتسا) يلا

 هللا ا تاعء>و ا رمل يتلاو مهلا راسو ةشيطا ند هديح هلا عمجت ممييعتب و قورمده

 راظنس يت> لاتقلا مهوثوان لاقف ليخ ةدير> ىلع همم تربل اذ زوهو ثدنو فيس ىلإ بْوُس

 اول.تشاف اب مى طيس 0 2 ترش هوس رانا مهشوانف ميلاتق

 زرهو روذبيصلا او رهظأف ةشيحلا تدك بردا ؟ ىو اقنح مه اعز رهو دادزاو هولدَقْف هيلع

 لاق مهكل نور "نإ [:او رن اوت هيف نزار ع لاقوهريغ اهرتوي نأ ردقبال ناكو هس

 زرهو لاق م كل كلذلاق ءارحةيوقاي هينيع نيب ل ىلع هجاب ىلذ ذ ىلع ادعاق الحر يرأ فيس
 نوي للا للي تح
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 يريقعا كاقف اهلثم رب ملانوصح نادمغو نوئيبو نوحاس م_مودح نم برخ امم ناكو ةحقلب

 لذلا ع نم ري ىلع لخدام 1

 اناف ٠ ني يفعل نكلهعال * انآفام نيمعلا درت نبأ كنود

 لاي انا قيل وكاس 0 رتأالو ل نود د 3

 101 ني قفل تصفق فريقا لهأ ىف ءاطملا ريطاو لاومآلا ىدأ- ظايرا نتط املق لق
 | نوةيطب الام . مهفاكو لوعلا ٍِق مهعئاو مم هارعاو مهعاحاو مطذت -او مهم رقذلا 0 دلرجو مهفارشا

 نا انك نأ ءابقشأ ةلذأ الآ ان'رئام اولاقو ض١ لا موكل كلذ كشر كلر ةفاا كلذ ٠ نم" ع زدف

 انريغا اياطعلاو ائياع اياللاو اناعف لل ناك نإو اناتق لتق ناك ناو ودملا ذو يف ان.ءدق لاق نا

 نا وا طايرا دا 3 00 ه4 ةهرإ هل لاشي ةشيطا ن لحر كلذ كْيع مط لاه انوةحمو انيصشإام عم

 ادبأ ةساشن.انك ام حبسملاو ال اولق ةاثلا مذ 1 ذي يت> لردك اذا, كتضتل بدع 5
 كلذ غابف هيلا اوممتجاف مهف هيدا 0 را ل ا ليجتالاب هوقناوف

 رهو" ةعزبا كلذ لمف دقوا لاق كلاق ىلا نسانلا اعدو عوما كل عج ةهربا نا محا 10

 لطاب اذه انيوأسق كلذ نم يندأ وه لاقو اًديدش ايذَغ طابرأ بضغو ةثيملا قاافلا تيرال نك

 طايرا عالما بج أ. هيلا لسراف لاقي ام هنا عاف كت قا نإو لطإب وهف كانأ ناف هيلا لسراف اولاق
 0 لودر ال لاقو هش ىف 4 ضرالا ن ..ادوع 1 ٍههجوا رخو هتكر لع ةهرإ ان

 مئاوق عن هوأت لعادس ١ اناو كلذ نم هل اهظمت دشأ انا هماخأ انا 0 تا امي هريخأف كالملا ىلا

 لسقعا كللملا اولاق م كل لاقأ مأ لاقف هاو يدححال كلا لن 0 عرف ةعيبلا باسح

 اوء.تج اف ةئدحلا نم ءارقفلايف ةهرب !ناع نع يراونو ةهرا دع : : كولا ىلو اماف انم لعأو

 ياس ا ا هنااَندْما  نومدو اب نولمعي اوناك يتلا ةل ”الاو حالسلا مهعم هيلا

 عبرأ ىلع هيأ هنا ىرب وهو 00 2! الهنا طلق هتازاناز 1 هنا اوقصو افص اوفص من

 جالسلا اوسيلف م ابا هعن نمو كولاايف بكر فةهربا عئصاع 5 طابرا يتأو لاق م مئاوق

 لال داق ةفملا نيقهو ا قر لطم نم اق دع ةليف ةعبش هعم ناكو ةلسقلاب اًؤاحو

 انمضعب لتشي مالع انكلم يثاحنلاو انب ا يسع كاع 5 مالا وانيز هللا ةشيحلا شتم يود

 ناكام ىلا كالملا داع ىناتق ناف هنو ينإب !واذل لحر و لجحر اذه ةينارمصتلا بهذه اظعل

 لاقف ترقب ام مكشب فاصنالاب مكف تامحصو منا لس هتنتق ناو ءارقفلا كالهو ءاينغالا 1 م ةنلع

 طاب 00 ودم 1 عئص هنا كانريخأ دق طايرال كولملا

 طابرا انحّةاف ةنلا ركنم ًاحبق مهد اريصق ةهربا ناكو الي+ ناكو ةدحتلاو ةعاحشلاب فرع دق

 ةهربا برضق طابرا هءاع لمحو ةيحاضوللا امدح يشمو نيفصلا نيب زريف نيم نا دا .

 ههجو اع مك هتيمامج يلإ ةهربا دمعف طايرا ىلحر نيب عقوو 55 ةماعو هايحاح اهنم عقو هب
 ا كلا اا اا دا. هدا دابا ببال ااا ل ا ا ب اج

 تدوأأ ام عنصافةاشنانأ امنا كلما اهيأ لاقو هيف يف هلمجو ادوع ذخأو حرب ما مألاو مدل ن 0

 هناك هددت نطب يف هلعحو ارجتخ مس كوش ناكو عنصاع طابرا حرفف يرمأ ترصبأ دقف



 حولا
 22-222222222222222---ي--9» 2 4 و

 ب 1 - أ 7 5 9 :
 سلوي تاتك نم نأ سروطل هيدو هبا 0 دا ةباور نم يلع ولا لك فبفح 0 محا

 سنحي ريغ بناكلا

 م7 عل اذه هأوق ف هريخو كلعلا ىنا نب ةيما ا 7 .

 فيش اوهو ىبق نب فوع نب ةزنع نب ةدّقع نب ورع نب ةعمر نأ نإ هللا دع تلصلا »ا ْ

 هين ةشرحلاب رفظ 1 نزي ىذ نب فيس يف لودي رمشلا اذهو ميدق ةيلهاجلا ءارعش نم ىعاش]

 ىلإ نزي يذ نب فيس جورخو اهملع مهباغو نمعلا ةثدحلا مودق يف ببسلا ناكو هحدميو كلذب

 يراصن اوناكو نا ارمت لهأ انغ ساون وذ هل لاقي نولا كولم نم اكلم نا مولع هدجنتسي يردك,
 رانلابموةرخ كلذ نه اوعنتماف ةيدوهلا ىلعمهضرعو ديداخالا مهل ددخف مهب رفظ هنا مث مهرصخل

 ىلع نابلعت سود 1 لاش لور فني تلفاوا ىلا لا مث معي مدهو لحن الار

 | عنص اب هريخيو هئيغتسي مورلا كلم رصيق ىلا سود ىضمو لمرلا يف مهزخعأ يي دحاةضكرف نسر

 افاق س ؟انكلا مدهو ءاسنلا رشبو 00 برز او يراصالا نم لتق نمو نا هع قتل وذ ٍإ

 لهأ ىن 0 كه م موق نا نكلو كد نع يدالب تدعب رمعق هل لاقف هب برضي سوئان :

 50 يذلا اذه نا رمد لاق اذا 0- نايات سود لاق مكنورصنيلف مكنم بيرق : يكل

 ظنا. كالملا لاقف مهتنسلا ىلع مهتسلا الو مهنا ولأ نع 2 :اولأ 0 3 نأ ترعال قدا

 بضذغاو يثرصصتتسإ ءاح يذلا لح راا اذه رصنانا ةعيطلا كلم ىلإ 5 هل ةلوذم ا هند لهال

 أرق اماف ةمدحلا كلم ىلا ريصق باتكب نابلعتا سود جرف ةثد - #هدالب *"ىطوأف ةيئارصنلل
 ماقلا نييدلا يف 5 جرخف هرصنيف هعم جري نا مئامظع نم 2 اكو اطانو ]حا ةياتك :

 ا ناكو حايصلا نب ةهربا هعم ناكو هليفب لثأو مهاسؤر ند اداوق هدن> ىلع دوقو ةشدحلا ْ

 ثاثب يلا ثعباو اهدالب ثلث بر>و اطاحر ثا* ل_ةةاف نهلا تلذ د اذا طابرا ىلا ةشدخلا كلم ْ

 ملف دقو. نيلا درو قحا ردوا او ناو ه>حف دونا يف طابرا جرف اهئاسن

 لاقف ًايطخ هدنج يف طابرا ماق اوق>الت املف ًاريثك ًادنح نمل لهأ يأرذ ةقيطلا تامالقم
 هوم كلذد نإ يد نايك حبلا اذو ادبأ دال ىلإ 0 نأ م كا م 0 لاو ةشدحخلا رمشعمأب ا

 اولد ا يتح ريضلا الإ مكأ سدلو عفر را كندا نيلام كلج :نأذ مق غ 1

 رئظفدش دحعأل هلو دارا كف 5 د 7 أول دقاق م راس مث 2 ساون ود عمجف مكودع ا

 كر سوسن نكون فو ال 5 ف 0 ساون ئذ تاك كتفو هان را
 رحبلا ةل هسرف محقا مث دوسا راسأ نم نس>أ رحبلاب توملا لاقو رحبلا هب ضرعتساو هسرف
 تقرفتو مهشوانف هموق يف يناد.غا ند> وذ مهلا جرخ مل هب دوعلا رخ | ناكو هسرف هب ىضش

 ران اكف رحبلا هعرف م>فاف ساوب وذ 534 الإ يمالاام لاق هفن ىلع فو املاف نادمع هع

 نميلاكلمو امل برو ةشدخلا كلم ىلا يبس تنل تعلو 3 ف نميلا طايرا لذ دو هب دهعلا

 اهمساو سقلبل ناماس دهع يف نينطاشلا نوصحلا قالت تنوا موصح مدهو اهلهأ لو

 1 توج 21127 777 222222777702 22117 2212 ب 2 د سمح ووو سمح“

0 



)58( 

 ِ اوبدف ةعبطقلا 7 ءاعا ىف مآثلا نهبيكر 0 لاو و ةقعاصإ سوق دبعو سيقمو ١

 ويوةرهز وسو باطملا وندو ا فااحتف 0 50 .ه كاف 0 2 اوتاف هنم اورق

 نا الإ فاحلا اذه نمشي ارق رئاس جرخو قا دري يت ملاظلا ىلعةدحاو ديل انا لئاقلا هللاب م

 لجو وطمنب ريح نب دم نأ هريغو ىدقاولا ىريذاف لاق مالسالا ف دا ينل هاعدأ 0 لا -

 لاقفهف ائساف نم ؤملا 0 ا تو نأ امأ لاَقؤ لوذنلا فاح نع هلأف 7 كلما دبع ىلع

 ةنغ ناكو لاق لطابلا وه كاذ لاقف هبعدي ريب زاا نبا نافلاق قدصلاب كن ىعال ىنإ هللاو تقدص |

 فاحوملا يوقنعتج ر فاح م 0 ,غ ىلإ هموق نع جرخ الجر نا ول لوقي ةعيبر نبا

 عدال اولاق منال كلذب ىمس هنأ ا مل هيف فات>ا دق يدقاولا لاق لوضألا

 لو.ذف اذه لاقف هيف لخدي ملنم ضد 5 عجس لب ليقو هئم هاذا الإ الغف دحادتع دحال |

 لفغفمو لاضفو ةلاضنو لغت مطلاقي مهر> نع اموق نا حيحصلاو ىدقاولا لاقو 0 ن

 كلذب اوبس فلحلا اذه ىشيرق تفلاحت الف مههايا يف اذه لثم ىلع اوفلاحم

06 

 كسوص

 رفتلاورادلا فان ةكم.نطبب * هتعاضب مولظا لاجرالاي
 0 نإ 0 و 1م ار

 0 ا ينراحلا رمصن ن 1 1 نع ةريس 58 نع ا

 نوخرساهملع مداني ناكو ا و كاقلا ريظأو نيتغلايواو ءافاخلا نه ٠ مالسالا ىف يهالملا ن

 اموب هانغفهلصنو هيلع علخيف هدنع مق 6 2 ة راخ ىئات نين ملا نم هال نا هالوم نال

 رفنلاو لهالا "يان ةكم نطرب * هتعاضب مولظا لاحرالاب

 اح طغت دنع يربألا ىدياهف اي امل هلع اوءلخا لاق م طق حل ضقرف ةحمرأ هنرتعاف

 2 7 «٠

 الالح كنم اراد نادمغسأرىف * اقفتىم جانلا كيلع ًائينه برشا

 الاوبا كلعل اداعف 2 انك ُثا# نل'ْن تت نابعقال مراكملا تكل

 نعاني ىذ نت تسلا لاك رصف مسا نادمغو هقذرصم ىلع يملا قشرملا طيسلا نه هضورع

 01 لاقي طلخلا بوشلاو اطاخ هانءم ادشو اين مهب يأ اهف لحي يتلا رادلا لالحلاو

 هلثاق نم انك اًدَعَو يدنا ةغباتإ وع لب لبقو 00 2 رعشلا امهطلخ اذا

 بئاسل ءانغلاو نيوضتلا ةهج ىلع هل ةد.صق يف تايبالا هذه نم يالا تبلا ةغبانلا + 2 اعاو



 ١د

 نب روسملاو:ةركب يا هرب نكترلا دع نأ قتلو لاق اد انل ةيساخسال ةيواذم لاق نجا 59
 نب ريبج هدنعو 30 كلذ غابف ريد زلا نب لاق ام لثم مالسلا ام,ملع ىلع نب نينحلال :الاق ةمر

 نءلحر مدق لاق ناك فيكف لاق ال: لاق لوضفلا فلح:ىف انك دمع انا وا دل قا ب

 يئأفةطلا اخملا 'ىسي ناكودءاظف حمح نب ةفاذح نب. بهو نإ فاخ نب يأن م هل ةعاس عابق ةلاغ

 آلإو كح :كاطعا ناف::اهينا كنا ءرخاف تهذإ اوافق 5 اق :لوصألا حماك لدأ ىلإ ىلاْعلا

 لاقو ثعب هايا هاطعاو هلاف 0 رخاف لاق لوضفلا َفلَخ لغا هل لاق اه مرخأف ةاياقاتلا عجراف

 ىح الو ىدل يعوقالو يبا * ياطظ ةيم- نطب يف قذنخأيا

 60002 ينم ال يك كعاو 3

 بصغاي دوي :قطاو حج ىنب * يتءالظ لوضفلا فاح م كلينت

 ينادح مهاربا لاق ريبزلا هادرام ريغلوذفا ا يعا زحاردنملا نب مهار 1 دقو

 00 صاف قرخلا ن هان هاو عاشلا ينيقلا نا طلاونأ مدق لاق: نار مع. نب..زيزعلا:ديغ

 هغاب و هلبا نم ةنالث اورخأاف موس يفب نم موق هيلع ادعف لبالا نم هل لام ةعمو ىمذتلا ناعدج نإ

 اولج مث انامزهنع او ا 3 اهورحتأذ انو ادخل اف لها 0 0 تأ لاقف اهلثع مهاناف كلذ

 3 هت رصتس ناعدح نب 1 دبع ينأف اهلك اه وقاتساف هلبأ لع اودغ 3 الق مهل بارش ىلع

 ناحمطلاوبا لاقف هرصئي لو مونع كلي مهن ينبب ةوق هموق يف الو هيف نكي

 6 ا رك + اير قاتشإو لاقرملا تنحل

 رخذاب اضخح: عاتم نأ 2ك ©. اهرشلعوببلا قريب تدلع او
 ردغب نعنإ و اراح قاعي يتم * مهاخا نا قربشلا يبدحا

 رصقا يغلب نارا عزومايف * هكورددتك ردا فاو تلق اذا

 اهايا هماظف ةءاس:فلخ نب يبا هم ىرتئاف ذكم قرابلا دعس نب سيملدفوو «. مهْنَع لحيرا 1

 لاقف دحاه رم نشل يف يشف

 ىع الو ئدل يمبوق الو اغبو * ةهاف 7 كام ئءاظنا

 بوس نمو فايف ذ نم يسوق نو كو * ينيرحتل اقرا نوفق 0

 دعصف هود هماظو حطت ةشبذد> هل لاب مس يب ند لدحر ةنهئىرشاف دسز يف نه لجر مدق م

 هن وص لعاب يدان 2 ىنا ىلع يديزلا

 رفتلاو ىلا ىنان ةكمنطبب .# . هتعاضبد مولظمل روف .لا اي :

 11 ونكرلانبب وماقملانبب # دهطضمو مولظمل رهفلا اي

 ردغلارحافلاب ولما رحالو # هدم ردك :.نامارجلانا

 ةفلاسلا مالا باصأ ام انيبص» نأ يدخال هللاو ىنا موقاي لاقو كلذ بلطملا دبع نب ريب زلا مظعأف
 ىبب لظب ءربخأو كلذ ىف هل لاَمف نترك خيش دقو وهو ناعدج نبا ىلا يشف كم قد 2 نم

 سدق .مهو مهمه. س دياقملا قارتحا يدلل امرنا كتترعالا نإ "5 موس ىفب 0 ناك:دقو مهغإو موس
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 كلملا دبع هل لاقف شيرق ءاذلح ن٠ ناكو ناو نم .نب .كامللا ا ل ملت لَو

 ريما اي لعا متلاو لاق. لوضفلا فاح يف لفون ىنب ىنعي ماو سمش دبع ونإ نأ 3 دمحم الا ان

 نكنملو هنم ملاو ني انحر > دقل نيئمؤملا ريمااي هللاو ال لاق كلذ نم قحاب ينثدحتا لاق نينمؤللا |

 نب دب زين بدم ن مهاربا نع نسما نب دمحم ىنثدحو لو متافالإو لعامل قاع ورد

 ماللس || (-ملع ىلع نب نيسحلا نيب ناك هنا هريخا ىمتاا ثرأا نب دمت نا يئيالا دا ما نب ةلادبعا

 لامىق نايفسا نب ةيواغم نمز يف ةندملاريءاذئ.وب دياولاو مالك نايفسيا نب ةيتعنب دولا نيبو

 هناطلس ىت>يف ةيتع نبديلولا ىلع لاطتسامالسلا اءملع ىلع نب نيسحلا لاف ةورملا يذب اء 3 ْ

 هيلع هللا .ىلد هللا لوسر دج ىف نموقال مث يف:- نذخ ال وا ىت> يف ىنفصنتل هللا مسقا تلقف

 لاقام نييسحلا لاق امل دئلولا دنع ناكو ريبتزلا نب هللا دبع لاقف لاق لوذفلا فاحب نوعدالمأ م 1و

 يلف انجب توءوا:هقحتنم فصتب ىح همم نموقال ميو يس نِذِح ال هي.اءدل هلل فاخا 5 |
 ىميتلاهلللاهببع نء.نامء نب نمحرلا ديعتمغابف كلذ لثم لاقف يرهزاا لفوت نب ةمرم نب روداا

 ندحلاونأ ٍغادح و لاق يضر يت> هق> نم نيسحلا فصنا ةيتعنب ديلولا غلاب املف كلذ لثم لاقف

 ندم نا يثاللا ةمآسأنبهللأ دد ء نب ديز نع لحجر ينثدح لاق فيلا ع ةريغملا نإ ىلع مر ا ْ

 نع ةزحن مهربأ ينثدحو لاق اذه لق ىلا خردحلا نت دم ثيدح لدم هن دحلا نع لا مهارب ا

 يف مالك ةيواعم نيبو هنيب ناك مالس || امهماع ىلعنب. نيسحلانأ دا رع عصم ل داع يدع 1

 نآاماو ىن يف؛ ىرتشت ناامإ ناك ثالث نم ةلصخ رتخا مالسلا هياع نيسحلا هل لاقف هلاضرأ | :

 كفانا لاَ ميلا 0 كارلا كت |و ولا نا كيوب ب لج وأ لع درع

 يا ريبزلا نب هللا درع رق بضغه وهو جرش لاق مرصلاب انل ةحاج الف لاق لوضفلا فاخن |

 اناو هبت فته نئل'هللاو ريبزلا نب هللا دبع لاقف لوذفلا فاحب نفتهال ينذصن, مل نئل هللاو لاف

 واكحور عم يجور ندفنيل مث نيعّسال شاه انا و هب تفته نئاو نءوقال دعاقوا ندعقال عجط.٠

 نيس+ايلاءاجف هللاد.ع جرو هنه هعابف ةيواعهىلع ل>دف ريب زاا نب هللا دبعج رف لاق كنفصايل

 نبهللا ديعيٍدِح نع اص نب ىلع ينثدحو لاق كل هتعبدقف كلام دقتناف ىل-را لاقف مالا هياع

 نيسلاو ريب زلا نب هللا دبع ىتاف ةيواعم دنع نم مالسلا هيلع نيسملا جرذ لاق هِبأ نع بعصم

 ميصلاةعبا رلاو لاصخ .ثالثيف هربا نيسجلا لاقف هل قٍج+يف هملظ ةيواعمزا نيسللا ركذف .بضطغم

 ىش يذلاوف لءشلناف يف نههيرتشي وأ هلهيهاف ين 30 اسم ىتح رد واهشبو يندب ر* نباوا كالعحم نا

 ماقوا ن هوقال دعاقاناو هب تفته ننِل هدب 2 ريب زلا نب ١, لاقل و.ذفلا فلحب نفتهال هديب

 ةيواعم ىلإ ريب زلا نبا بهذ مث لاق كفصني وأ كحور عميج ور ينذب حن دتشال شم وأن يشبه ال

 هّتيقل كنا ميصلاب ال ة>اح ال ةيواعم لاق ميصلاةعبا رلاو كاس ثالث يف كريشن نيسحلا ينيقل لاقف

 1 وا هنيبو يني كتلمج دقف لاق هنيبو كنب ر 2ع نأ وأ ين اممي لاق ثالثا تايغاشن

 اناو لاق يم هيرتشت:وأ لاق مايا هلأسأو هيت هلرقأ نأ لاق هايا 018 هقحن هل رقت وألا 00

 0 فاح ىلإ ىناعد ْنا مالسلا هياع نيسحال لاق اك ةيواعا لاق.ةعبارلا ىلإ. ىهتنا اماف لاق هنم هيرتشا
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 ونيو يزملا دبع نب دسأ وو بلطملا وبنو مثاه وني يعادم لاق ةديبع ىنأ نع مرثألا نسملا
 اوفلاحتف ناعدج نب هللا دبع راد يف اوممتجاف لوضفلا 0 ىلا ةرمع نب متو تالك ن ةرهز

 نم لع ةدعم [وفاقا دل مهريسغ نءالو اباهأ نم اموالك 3 اودع الا اودفاكو دع

 كلوضفلا فاح انفنتي ادعو هب هلع هللا ىلص يب 3 هتماظم اودري تح هءلظ

 لوذظفلا فاح يمس اغا لاق ا بعصم نب هللاددع ىدح نع ةز# نب مهاربا يننثدحو (لاق)

 ىمس كلذإذ لاق لضفمو لضفو لاضفو ليذف مط لاقي ا نودري لاحر مهرج يف ناك هنال

 رووقمالوملاظلا نم مولظملل نذخانل للاغلاهللاب اوفلاحتف لاق ماظل اودربنا اودقاعت لوضفلا فاح

 00 2 تدهشف هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق ينأ لاقو لاق ةفوص رحم لبام نهاقلا ن

 هيلا تيعد ول هريغ لاقو لاق مملار 2 ىلا داو وطو ةدشالا مالسالا هدزب مل ناعدج 9

 شيرق تمس اعا لاق لضفلاز ق>:أ نع ةرامج ن:لفون نعنح نب د#م ينثدحو (لاق) تبجال
 لئمىلع اوفا ليضفلاو لاضفو للضفلا مهل لاقي مهرج نم ارفنزال لوذفلا فاح الا اذه

 نب ماشه ن ءةلاضف نبد#م نع نس> نب د# نع لحر يناد>و (لاق) نسما دا تفلاحتام

 0 تدهش دفا لودي 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر 1 مع 1 ةشئاع - نع هيبا نع ةورصع

 ظ (ريبزلا 0 2ك هتضقن نأ بحأ امو تيحال هيلا تيعدولامأ لوذفلا مها> ناعدجن |
 ظ

 لاقودم بع يأ نع مرالا نسحلاوبأيف ا ماللس تالاءدب زال محل 0ر2 نم لأ 2 وهلا

 لاق 0 هيلعهللا 0 هللأ لودر نأ هي نع بءصم لب هللا دبع يدجح نع اص 3 ىلع يتادحو

 تت .>ال 0 03 || تيعد و امأ لودفلا فاح يعل افلح ةياهاجلا يف تدهثدقل هدرب يشن ىذلاو

 لاق لوي ى ريب زلا فوع نب هللادبع نبةحلط تعمس لاق ىثيللا ديزي نب دنع ن نع لحجر ينثدج

 معلا رم هب يل ناد افلح ناعد> نب هللادبع راديف تدهش دقل و هياع هللأىلص هللأ لوسر

 نب فو رعهنع مازم نب رصن نع نسح نب دمم ىنثدحو (لاك)ت حال مالسالاىف هي هنلا يعدأ ولو

 ُْق و اهلك ةكع اوعدبال نا ىلع اوفاتحاف ملأ جو داو ناطملا ودو مشاه وسب عاد لاق دوبرذ

 ارذع كاإذ ق اولي 5 4ي دل | هر هلا اودرب قدح ءودجنأ اللا هن رص ىلا مهول ل شياحالا

 ند هاذه اولاقو هل انيع لوضفلا ل هوحسو مهرمأ و فالحالاو نيكملا داع كلذ هركو

 3 ديزي نع دعي نب مهاربا ع نسح كك 1 ينثدح و لاةلوضذفلا اا هوحسف موقلا لوضف

 5 صه ز ينب ودسإ ينو مشاه ينب نيب لوضظفلا فاح ناك لاق مهاربا 3 2 نع يداهلا نب هللأ ديع

 لورا دع نع معلر نالدا ن'دح لاق ب 00 يدشن لاق ع يبو

 هللا لودرلاق لاق فوع نب نمحرلادبع نع هيباّنِع ٍبيح نب دمت نعيزهزاا نع قحسأ نبإ
 (لاقر هثكنا يفاو ملا رج ىلزأ أ ام نيكملا فاح يتمومم عم تدهش مو هياع هللا ىلص

 هنأ ىمتلا هللا ديبعنب نامع نب ندرلا د .عنب نامءنع ةحاط نبد# نع ء نسما نب دمحم ىنثدحو

 قدح ) ةيكلا نم قرس يذنلا لاؤعلا ما لئاقلا هذه رء لولا فاح اش ل1
 0 ىعشل ا ثرحلا ب مهاربا نب دمحم نب ىءو» نع ةحاط نب دهم اقدح هلاك نسحلا نب دع

 1 م يجب دج يي يي و يي وب ع و ول تس مص د سس ب سس مم

 ( ربع نضات -- ننال 3 -
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 رخاعم للام لالؤ 1 كلداعف د م-مر فخ مؤ َى نء مئاقا

 فالحالا نيذغيل اذهىف انق نّئا هللاو نو.يطملا لاق هيف اوءلكدف كلذ ند : تءلظعأ لون املف

 ًافاح نكيلف اولاعت ىديرق نء سان لاقو نو.طملا نيذخل اذهيف انماكت نتا هللاو فالحالا لاقو

 اح مهأ عئصو ناعدح نب هللا دنع راد يف او..تحاف فال>الا نودو ني..طملا نود الوذ

 نأ وهو ه- لا هللا يحوي لق مهءم ذكموي مل-و هياع هللا يد هللا كوز ناكو "ا ريث5 دكموي

 ىلع اوفلاحم موقلا هياع دقامآ ىذل ناكو مو ةرهزو 207 و ةئاعوب تالاف نس ىرتتعو ا خ

 هلا اودؤيو هقحي هل اوذخأي جهنم اوناكالإ ديغ الو رححالو بيرق الو بير ةكب رظبال نأ

 ىلا هب أوم ب مث ةنذج يف هولعأل مز ءام ندم ىلا او ع م معرغ ندو نسا ٠ هتماظم

 نينؤاام 1 ةعئاع نع هبا نع ةورعزب ماش كا (لاق) هوبرسثف هب اونأمن هناكرأب تلشعف تحل"

 ناعدح نب هللا دبع راديف تدهش دقل لودي سو ةياعادماا ىل» هللا كوسر تءءس هع ١ مع هللا ىو

 ول 2 3 00 2 2 ا

 الا مم اوفلاحم متون وةيرهزو) 00 أوو باطاوتو مارت هك

 ان ًاعيضو وأ افيرش هماظ ن 1 ةلدخا ىت> ملاظلا ىلع مولاغلا 58 .ج انك الإ دحأ ةكب رظي

 يطعأف هقح هل ءلا يدؤت يت> كترافن ال هللاو اولاق مث لئاو نب ص“ ا ىلا اوقطنا وان يغ ن ءآ

 2س

 لوضفا| فاح يف لخدأ يت سءش دنع نه تج رع هموق نع م 5 قا رننارا كوع

 هش دبع نب ةعيبر نب هب دع ناكودل هد الإ 1 44 دحأ لظبال كل ذك 1 كف 005 لدحرلا ١

 دنع ىءومنز ءةحاطن 0 نس سد (ين' د>و١ لوذفلا فاح سعش دنع س لو

 ف ## نب مهارب ا 6 عموم ناماك م نع ةلاضأ نب د# نعو هيبا نع مهارببا نبهللا |

 اوفاتحا ةرمم نب متو ىزملا دبعنب دسأى نب و باطملا ينو مشاهيف نأ داولا نب هللا دبع يأ ن ءو

 اودربي يح ةودح وهأ “الإ هبرصن ىلا مهوعدب امولخ» .شياحالا يفالو | املك ذكعب اوعديال نأ ىلع

 ىو ءوذخأ ل لاذ دحأ نع دحألا اك .ال نأ ىلع وأ ارذع كلذيف اولبي وأ هتماظ. هّاع |

 يت> ملاظلا ىلع ديلا نا فكلاقلا هللاب لوخفلا ا يد كالذبو كا نع ء يمااو فورعملاب مالا

 0 د#ت لاق نيسحلا نبد#م لاق شاعملا يف ىمأتلا يلءو ةداوضلز + لبام هة> مولاغال 5

 ا

| 
 ىزاادبعنزب دساو:ب نكي مللاق هيبأن ع ةل.ضأ قد نعو هلأ نع د نب يدو» ن ء هْيَدَحَف

 ديزي نب يدع نع 111 نبد#م ( ينثد>و لاق ) باطما دبع دعب ناكو لاق لودذلا فاح.ىف

 لاقرعشلا ن٠ دهاش كلذل لهذدل ىلقو لاق مو ةرهزو مش ؛اه لوضظفلا فاح لها لاق باد نبا

 ءارعشلا ضب لوق 1: ءلا لفأ »ب يندشنأ لاق من

 ناعدج نبا راديفري اةرهزو * مشاهو تاو ةرم ن -

 ناتك عز> ند نه يف ءاقرو # تد رغاميدنلا لع نوفلاحتم

 وبأ ( يند حو ) نيذصنلا يناتخم نيب رطضم نيتيدب ءاجف نار داو لاق نادك قآو ةل ليقف
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 ىولف مه- ىنب نم لجر اهارتثافةعاضم ةكم مدق نا لج 3 الحر نأ لوضفلا فاح بيدس '

 لاقف رجحلايف ماقف هيلع ىنأف هعاتم هلأفهقحيلجرلا
 رفنلاو رادلا ينان 3كم نطبب * .هتعاضب مولظأ ىعت لاي

 رجحاو نكرلانيب وماقملانيب * هتءرح.ضّمل مرح ثعشاو

 وهو نيدبلا نىذط اماع تايقثلا ضمن وراد
 نمتمم ل املالش يف بغاذ مآ“ «ب يمدب_ مقدس ىبا ند مقا
 ردغلا رجافلا بوثلما رحالو « هتءارح تمن نمل مارحلا. نا

 ةيحع نعذو ءاولذ فاح نإ قا ن٠ ًاعاتم عاب ىماسلا ةبيش نب نسيق نا ءاملعلا ضب لاقو لاق

 لاقف هراوجي مهب مخ ح يتب نء لحرب راجتساف

 مركلا قالعاو تيبلا ةمرحو *« مرا يف اذه فيك يدق لاي

 * طا نع ب عنعال لطظا #*

 ٍ : لاقف يحاسلا ساد م نب سابعلا ربخلا غاب و لاق

 اضاهأ لكلا نساك ترش دوو 2 هكدد ككل مل كراح ناك نا

 اناا م-ميدا قايال * اددصا اهلهأن هنكو تودلاتاف

 30 معاع رااقاثو بر >< نا ا قات نإ ل ءانه نكح منو

 اساس امو ازاعام مزطاو دحملب * اهباؤذ ىف الحو ندير يرق

 0 5 او 2 أ ثروب دحللاو »*# جاف رم مان ادهو جيحملا قاع

' 
3 
1 
 0 1 كا در ىلع اوفلاحت 5 0 نوط تع او هع اع 5 قد نايفس 0 سايعلا ماقف 9

 هللا ل دوسر ناكذ ناعد_> 0 راد ّق مهةاح ناكو هقح هل اوذخاو هوعلم الإ 2 لحر مظيرال

 ولو ملا 2 -هل ىلا 7-5 ناعدح نبا راد ىف افلخ تده_ث دقا لود رخو هياع هللا ىلص
 ا 2

 لاق لوضذدلا ا ىف ل ماك ل لكَ هللاو اذه نيل رك نم مود لاق تنجح ال هب ثتيعد

 اءلظ اورد الا نهال اده يف مم 0-0 موق 4. ةقلخأ فا كفاح عمي ل ع اوفلاحم نورذ ا لاقو

 نو هد نالأؤ 08 لخضفلاو ا لضفلاو ةعا رس هه نإ لخفلا مه قامساو أ هوريغ الإ 2 نطبب

 ل باهش نا ءاناعش نإ 0 نب هللا دنع نع ةليضت نب دمم ىكدتو كاف كا 2

 هل ا 4معمو ةياهاجلا َّى | 2 مد دز يك 0ث الحر نإ كالذ ءذدب نأ لوضفلا تاع 1

 هياع ردقبإ مى يددز ءأأ ةعاتم ا تيل مث هب ىلا اها حا م- يفإ ن* ٠ لحجر هنم اهازتشاف ١

 ند 7 5 لئابقيف فواعف هلم ىلا لتنال نأ ف رك يلع اًوظلف 1 هياع مهي دعتس م1 يفإ ىلا ءاغ

 01 0 ناس ينأ ىلع كرا كلذ 2 املف هع لئا.قلا تاذاخف مهب نيعتسي

 لاق 0 * دحسملا يف اهسلاح

 ل رادلا قا 1ك ناعم و ةعاضإ مولاخا رهأ كا

 ا ورمل( * -هبرك ضنا شا اوشا كركر ظ
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 يمعتملا مل كرو روكدرو اهانإ هوطعأف مهلا ام لئاساا 0 تكباخا عسوأ ىو ةدعتأ

 جاجحلا نب هيبن لوقي كلذلف
 اليم اعادو مهعدوأ مل # الوتقلا يحأ ملو يحصحار

 الوضفلافاخاالوينارادق * اهدا نايل ودللادحا ذا

 الونآ .الآ ىلع مدع ك رلأ حار :ةيهع يلا ىلاختال
 الل اوالهو دانإ طق مشت هل جحيم يذلاو يننا

 الوتقلا الا *نوغبت م اراله# ساذللاب ةليتق ينءءاربآ هه

 البقالاوثيدحلا ضرادبا .« الو تيدا نع ربخأ م

 اللحم اندح ناك مو #« انالمث زاحلا يذب ف و

 < ال وانغ تيدا عيذأ 3
 اليوط ءانالاب ءاملا ةيح * يولتت ما ل *

 اليعر ليعر قدام يماكر + ادنام' هجم 52 [ىدع 6

 الشق ؟* ابف تنبأ ول داقنا

 اليبق معارت اوعزش ىمو * يعوق :كئلوأ بلاغ ودو
 الي وطالب تروسأبابشو * لوهك هو> ولا ضرب يعادنو

 الو الا ب تر عت الو ءانلالو نعرف

 جاجحلا نب هين لوقي كلذ يفو

 امتاودع ىلع ائم * تان ذإ ةريودلا يح

 انهمئاتاب الو . ايش * انا قارفلاال

 اك ا تا < هزت ةفاعح تدخلا
 اماطوو اه نم

 ا|ناردكو الهش نم 6: لزم مع اطو ب 8

 اماك رك اودعتساو © ابقوذ هللا اوفر

 0 نم 1 ال هناو لوذفلا الو

 امتانلط . يدل .داه-#» الب ىثما .اهثحلو

 اكان

 اهتاشحا يف كيلو **# ابقرر .ةلضفا .تبرشف

 اعف لكما 0 14 ىكدسف

 * |[ ا ع ام * ابلهأ لضفاو امدق

 00 اهئادوا يف تومتو * يغولا ةيواب يثع ١
 ١ ناكلاق ةديع ينا نع مرئالا نسحلا ونا ينثدح لاق راك نب ربب زلا م لاق يبوطلا هب انريخا
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 يتوسل رض تت يت ل 22222222225255 2222ئ22252555255بيظطططتلطفطللالللاللللكللتءكل

 رضع ديالو نه فرصانمو د دايحو اذن كح عا يرو

 رك شدع ى عل رقت نهوس ككل # 0 0 0-6

 رمل ل رهح 0 قود ل رومالا رمسا بت *+و

 حلاص ني اع نا طاص نب ىلع ىنندح لاق راكب نب ريبزلا انئدح الق نحر (ينرخأ)
 د , هيبنأ هدشنأ 3

 ل 00 0 0 ُ

 نك رجع * اينو الك 00 -- د

 لام اذ 1 الا يغنبأ ال نإ 0 ا رطذا 0 :

 يلالخو يرذخافم دس يك * هور أها الإ ىلا 3

 لامحو ة 2 و »* 55 < باستك | ىلع نص 0 2

 نب هس لز لاق بعصم يمح ينادح ل لاق 0 ريبزلا انثدح لاق يعرخلاو يسواعلا ( ينربخأ) ١

 كلذ يف هس لاَدف ا اع َهل ةلامها دا دير هوان 00 ضب تف مائل ًاديدق جاححلا 1

 جس | قل اك ركب ناْؤوذ * اهعارذب ىوتلاف اديدقتدرو

 جاعد نع ل بغل اذاف »2 هثع كاتدبام قادص لدحر

 كالا اوةحاعدلا هس لاشو جلعدووف عايسلا نم ساتخملكو بئذلاو باكلاجاعدلا ريب زاا لاق

 ىو نه عسب شب وةحاعد ١ ناكل *# انثب يرش 2 1ك تالك تناب

 ند بقعلا ناف 4 1 كلو 50 الإ 4 لهو هيب يبأ جاجحلال ب ع الو ريب رب 3 لاق ة 4 ل ةلحمدلاب يدل

 صاعلا نب ورمع ناف هيثم تنب ةطير يفو هنن نإ فيذع نب هللا د- ,ع نب مهارب ا يا

 0 نب هللا ديع هل تدلوف اه>وزت

 م7 هريغو عشا اذه ف هرابخاو جاجحلا 0 هس ل :--

 شيرة نم ءافلحلاب اهوبأ ثاغتساف اهلع اهابأ ىلغ ناك ةأ سها يف هلو ءانغلا هيأ يذلا رعشلا اذهو 3
 ع . 9 , 9 2 آر

 ينخ» نع يسنعلا م زيزعلا دنع موعم ار 5 دحاو ص ينثدح لاق راك نب ريب زلا ين

 لوتقلااط لاعب هل ةنادعمو ارجان ةكم مدق مح ن داع ذاق دنع نب هللا دبع نب 0

 قع حب مف مهس نب دعس نب ةفيذح نب رماع نب جاححلا نب هس اهةلعف 0 نيملاعلا ءاسأ ا

 نب هي اونأف مهلا كلذ اكشف مهانأف لوضفلا فاي كيلع | بال ليقف اهلع اهإبأ باغو هيلا اهاقن
 لف ال لاَعُف هعم 6 :ه ذئموب وهو لدحرلا 0 ةئنا جرخأ اولاقف جا جاححلا

 بخش الوهللاو ال كلهجأام هللا كد. اولاقف ةلالا ١ م يلوعتم موقاي لاف تفرع دق نه اناف اولاق

 0060600 00066000 600 0 ا 0 ا ا ا 2-7
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 ' انامظالا عيشي دنفل لق * هيه كليو هل لاقو ةزاكملاب هزكوفهندب نيب ىثع دنفب وه اذإ لوزءم :

  كلذانأون لاقودنف هيلا تفتلاف ينم كب لام معا *-ةيرلا لعل ىلا كال مأال داسفال ناعطالا عيشنا
| 

 و مث لئالق مايأ صافن عتمت هل لاقو ناوم كدحضف الوزءم راسا داحس

 ينم كب نعام

 و

 تس وص
 الودع لع 82 28 اذا ةزيودلا ح
 اهتاقلب الو ايش #*« اليات قارفلابال

 ور< نع يطع ولاب لمر جر 0 ءائملاو يموسلا جاجحلا نب هينا رعشلا لماكلا ند هضورع

 مد هلو سن 9 اخ --

 0 صيصه نب ور#< نب مهس ن نب دعس نب ةفيذح نب سماع نب جاجحلا نب هس وه

 أ هيبئناكو ىمق نب رادلا دبع نب قابس لا :٠ نب ةليمم تنب يورانت هنو 1 ت0 تددالا
| 

 اوهام طونيكرسشم ردي مول امي التقو مف ةهانلا 50 هوحو نم ءوخأو جاجحلا نب

 ! نيتيؤلا م أ ةحيدخ عفر رساسلا ن 0 ةلاه 0 5 35 رز نب شام دا نإ وهو ميغ يب 1

 لس وطةدم صو يو ل و مهقو مولاح 0 ىلا 3 الا كب بقع 3 ادالوأ هنا او 4ع اهاحلا يف

 راح الو فرض مواعف يادي د اود ذا عاج يف د رد هلل نإ

 5 هين يفو
 لضفت دويللاو مهدوجأو الح: « .مملضفأ مازرلا .اأ انت نا

 ما 0

 لودعم رثعم لا ع هاذ ل *َ هنريشع ىذؤي الو رعبال ند

 ١ هلل نيب راحم نيك رشم التق امهنال اهرك ذ دحتسا مل ردي التق ال امف اهلاق ثارمح امهف ا هلو

 فاخ ىضم نا هس لعفل سل

 هتمركح ف لدعا نامقاك فه

 رتسهو روز لوق نالوةتو * رحم ناقطنم ياسرع كلت
 2 12 ىف لاك لل ى ٠# انار ذاب قالاطلا ينالاست

 يريوط مراثلا نع لحتو #« يدنع لالا ريكي نا ىف

 ةمجعملا يازلاديدشتب مازرلا وبأ هتينك وءاهفةنكاس ءاي اهدمبةدخوملاحتفونونلا مضب هين (1)

 ىدادغبلا :ىهأ ىلوالا ظالم جاجحلا ا
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 جاححلا لج ماصع نب 00 جرذ ثعشأالا نبانامز نك املف تام رع ا هس الا زيزعلا

 وهو هلتقا جاجحلا يدب هللا عطق لاقف كلم ديع كلذ غلف هلدقت ثتعشالا نبا لتق نيح هب ىناف

 جسوعلاب هماج دولاب أرص »+ بنعم را دلو ند تعلو

 م7 هرايخاو 5 0 د ---

 تايقرلا سيق نإا هيف لو. كلذدلو هلزتمىف ءاسذلاو لاحرلا

 كك-اوضص
 انك انعدع ريس املاط * انامظالا ميشا دعفل لق

 انام يحضلا عمت ادراو د ديدق نم ةيشع تاوداص

 اناركسلااطوح تزاح مون # اناز»الا ةيقر اندوز

 فيفذ نههنلطو ةناب نب ور“ و قدسإ ةباور ند حعمسلا يللا 2 الام هان فيفكلا ند هصو مع

 و حصأ ءافلإب دقو فاقلاب دنق ليقف همسا يف فلت>ا دقو يطسولا ىز-حم يف ةبابسلاب ليقثلا
 لاق هسا ن :؛ع داهح نع يد ن نيسحلا ا ةلحملا عل لاق ءاطبالا ف لكحل برضا

 موحف جرذف رصم ىلا احراخ ازيع ىتاف اف كلذل جرذف راخ اهئيحبل هت ةاسرأ كوسا تيزي ةشراع تكا

 ظ تش لاف مكر دقوا طق فود رهو ةاا لع لدحر |( مجر ةئس دعب ناك املف

 ا لالا هذه لثع رك د لَ ىف ءارءشلا ضب لاقف ةلحماا

 ١ هل سمان ىحم .هاثثع ذا © + اللثم .ديعيل انزاراق

 | هلدعل ما و>ىوُد # اساق 0 داق ريغ

 نبدعسا ىلوم ديز وبأ دنف ناك لاق يدع نب ملا يبأ ىلع تأرق دامح لاق لاق نيسحلا (ينرب>أ)

 وا اديادهح كال ايما تسر ترب ةحئاع لل ل 1 ميهاربا نب دعس هبرضف صاقو ينأ
١ 
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 0 > حرابب تساو ىذرت ى> ينماكت الأ تفلح يتااخ نا ديز ابأ هل لاقف هملكي ملو طئملا ىلا

 هنع ههحو لو هيلع مب 500000 + امجو هدجوف هتلاخ ةعاط دعس هيلا ر اصف هتلاخ تناكو هنع

 2و ءموقتا لاخلا | هذه ىلع كنع تان دقو ضخم م كريت

| 

 000 لاق اع عر )اع ىلع لذ دف هدنع نم ماقف كيلا ر اخنلا ٠ نهو كهحو ند نحر

 (يلر ا أدعمس قا اا ب رطضم كوه[ ناكو لاق هزاع تدكرو كاذكتنأو قدك لو تااقف

 ظ مكحلا ن : تاو لكشتسا ناك هل واعف نأ ةناوع 000 ركب يف ىلع تأزرق دامح لاق لاق نيسحلا

 اذان لعأ اف تاره ةهديدُع ناقل ةنالوتناكف ا صاملا نإ ديعس لوما و ةئسةنيدملا ىلع

 | ذئموب وهوُل ةزاكع هذي يفو بدعم فأي ناوص اثييف اهلا نوءحرب ةنما كايعرس ةيالوو قوسفلاو

 ل1222 سيب
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 00 6 0 قاما قدح #* ىلوقو تيقل دقام اهثدح

 بالكلا مثب انغإ امرك #* ينيعب الإ ناحيرلا ل

 قمر )2 لعزار تود إ#

 بانشلا هتءناب دق ىحاف يسشلا هلل» نيح هللا عداخ

9 

# 

 باصوالا كلحا نم هن يضخ * ىلع نيح هه تن لدحر

 مثل »#

 اد نس هموم وهو ةيدع نإ

 بالج هيع نم هيلعو * ينيو اوربي نأ" نمانلا سا

 انإ تاتفملا اه 13 نما ال * ع هنت ىسدلف :ئئ علا الل

 باتكلا كاهن ينباتنت نيح ه«.الف باتكلاب سانلا لت

 باستحالا قااقم نم هنهم#للا الو ىلا تحلب تسل

 بارتلا كيلع اتمام اطقاس « ًاهرك كب تءر م ىنأ

 تادبالا 0 عل ودن نيح * ا 5 كي و بع نر

 بالكلا مش امنا امرك نقسم: الإ ناحيرلا .م

 تط 1 ةحاشت وأ ناحير ادبأ هدب يف ناكف هت ل هبوب مفلا ريغتم 00 كلا دعب ضرع

 اون ردا 1 ياللا نيك نبأ نإ هع نع يزل( امدح لاع ينرطا ( يريتعأ)) ةمش

 امدهما.ةيزبلا دومع اذا #: هريثمب دنع سانلا تقتلي

 8 امل.لاق ناهع نب بءعصم ينريخ: و رييزاا لاق هدب هيلا ناكدوهعلا نال كالملا دبع تام اذا ىنعي

 ًاقض الخاتم ديف نبأ لخد دقا لاق ن دئاحو رحتملا هيب لاقو ةمنحا تديلا اذه قاللل دبع
 قوق

 اموي جاجحلا لاق لاق هيبا نع رفءح نب ريثك ينثدح لاق ريزاا انثدح لاق يعرخلا ( قرت (

 سلو ناورم نب زيزءلا دبع نم ىل ايصن 0 نم 21 نم ام. هلاساح نم هتقث لهال

 دلج و رعشو ناسل هل هياعيفوادن لجحر نم لهف ةعراقدن» ىنيثأت نأ نر انأو الا مايالانء موي |
 حدقافنينمؤملا ريما ىلا اذهيناتكب جرخا هل لاق مث هالخاف هاعدف يزئعلا ماصع نب نار مأ اولاق

 ناوعلا ناجاجحلا هل لاقذ اسد ىلا ريمالا اهياسد نارمع هل لاقف ةيالولا يف اًئيشهنبأ ند هبلق يف

 جاجحلا نع هلأسو. باتكلا هيلاعفد كلما دبع ىلع لخد اءلذ جاجحلا باتكب جرن ةر 7 مقال
 لوش عقد قارعلا سماو

 امالببلاو ةيحتلا طحشللا ىلع * يدها كيلا ني: :مؤملا ريم

 اماظن اناو ةموركحأ م ما يناوح نكي كنب ن 3

 اةامذلاو ةمامالا هل تام *#* هيف عاطأ ديلولا نأ ولف

 لاقوهلبق يذلا ريزعلا لثم ةساكمملايف اهرب ع 5 0 يف:زيزءلا دبع ىلا كلا دنع تكف

 دبع ثبل امو كلذ نع بكف ىنء عرسا ١ هللا ىلا :نوكيال لاقو ةديدش ةقر كلل دعقرف هف ظ

 ك1 سيوف
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 تاير اي .انباوح يدر" م« ميلعأ ماتتلا يكافح ظ
 دعس تنب ةشلاع ىلوم ثلا دنقل ءاتغلاو تائقزلا ىدق نب هللا ديعل" رعشلا 0 نه هضوىع |

 لصحخي ني سلو ىملا 6 ندللا اذه نا نت 7 هنلان لو فيقح صاقو يبا نبا :

 3 يزل انثدح لاق 0 ىن نب 0 ءكلا 3 اهيف لاق ىذلا بيسلاب ( ب(يرخا ( 3

 ةعسر َ مع 0 ىذلا وه . اذه

 نءؤم ديشر رما رعأف « رئاط يباق ثرحلا ابأاي ظ
 نع هبا نعقحاس» نب لفوت نب نامل ينثد> لاق له-نب ورم نب ن>رلاديعنب ورم ينادح لاق

 33 زءلادبع ىلا 3. ناورم هنب زيزءاادع دعب دلؤلاهنبال ةعملا ناور٠نب كلما ديعدارالاق هدج |

 3 قرشاالنا تكطتس ناد هك ىلا بحا كنا 0 ل نبا ىلها لو هيلا دك وه ع عتتماف كلذ هلأ |

 كلذففسدق نب هللا دمع لاقف كلذ ن 35 كو كلاادع هل قرف لمفاف 9 تنأو توملا انني |

 زيزعلا دبع دنعناكو

 ةنمشا فا راما دوع اخ © كني نمر سلا كفا
 * هبرغالو هناديع هايث أ « الو فاعضلاعورلا نم اوسبل

 هءلرع يفو هم“ يف ت .طعأ * يلا لوسرلا ةعس ىلع ن ل

 حج يفو هنادبا.دو 0 زلايف توعدام اذاينأ
 0 يف ءاقلبلا هحو فرك * ال نعرا ماما العر يده

 لئاقلا وه 5 لاقو همّتشو هددهمو ع الخدم تانقرلا سق نبا لد دقل كلما دبع لاقف

 اكرابم ًامحو لكل نم سيدا" © اضم ندلا مالسالا 1 لع

 م قتلا نوءيم عبتيو # انءامأ يذعو انار>١ كرادب

 متاولا ىررعلا يكل لغلا | عش كت د نك ذأ تغرف اذا
 لاق هأيإ همتشو كالاا دبع لوق هللا ديبع غلب اماف لاق

 رفلا لوقي يذلا ًابحسم « يدعسإ بارغلاو يلا رش
 6 # بيرق يدعس ريخ نإ ىل

 باوبالاو نودللا اهلعو © اسرق يدعس نوكتىنأ تاق

 بارتالا هلاني ال ىذلا رصق_ هاو نيحاشولا وذ ميرلا اذبح
 باجحلا هيلع ًادصوم ًاقفصم «* الانغتلخد ول رصقلايف نا
 باضغكيلع ةطرش انهاه * رذحاف يسن كتدفنتلسرا
 باثذ نوردّس نيح محو املا معطت ال كوار نا او.سقا

 بالشا هنم نيحم وا ةطرش #* ىو تيقرلا لفغي دق تاق

 باشرا انيلع ه.يغ يف سل * ع هللا ىروب نأ 0-6 0

 ( رقع نتداس كا ياغالا 2 ١
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 أادحومو ىنثهنوع ديد ثم رايذب# ةهئف>و امك ردقب واف

 اديعمو ءوس نا اديز نيقاس * يتدعدو ينانس ي ونا يننا ىلع

 رواحو لزتءافا و 1 ههرك وكلذ نعادبز مهاهف ئىط طال> | نيب تار تعءقو ور< ونا لاقو ْ

 الاتق اولتةفاف هعم ديزو سيق مملعو لئاورب ركب مع وز تزغف مداعنإ سل ىلع لزيز مك فلا

 ينكتيو ملي | وعلب لمحو موقلا ىلع َلَخَوةَيرفاكر 5 لام أر اءاف فاكديزو اديدش

 0 م تاانط و1 سرع ص ةيحاب مزه 0 ةنع ها د لق اذا نسف ند كب

 بيصأ أو لاقف يبيصأ سقاي ىل مسقادب زهلل !اق اومدق املفسدق اب ردعقاو برعلا يف بل ار ردع 1

 سز لاَقذ ىناحأ ربغو ىريغ لاتقلا ىلو ام هللاوذ |

 لاول ا نانا لئلذم ف هع تداحألاو اهنا لهأألا
 مصاعنب سدّقك با 3ك ا *«تءححأل الااذ | فاقوب تت

 متامعلاو مه امس ام رد مو * مههزه 11 3 دال ري

 مشاه دنعيذلا تت ءاو 0 د مع وم ضف يناطلا سر ءافلا لب

 ماا عادص ىثت ةرَون اع“ ع معلع اند ال اوعد ام اذا

 ! ين لعرافأ تح 100 0 يب دحأ لحملا ةلظنح نب رششكملا غل خاف
 ا قارس نم سراوف يف ه._سرف ىلع جرف ليثيأ ديز كالذ غلب و ءاشام مهععأ ن 1

 ْ ديز مولتاقف + موماع انا الح اوعد 5 اذا ان كال وف لام 8 كالو نامل مج موقلا ضر :ءا

 08 هللا مث ينب ىلع ديز راغاف باصاام ةيترب 0 عجرو مهدبا يف ناك اه صول اذهتتحاا ى

 كلذيف لاقو 100

 لى باذتاللا مب ان ا ا ةياعب ا لع تك نع اذإ

 هل كاش برق نم الخر باطلا نار رم فقتل عاش ل اا دب دز نإ ثيرح 0 لاقو

 ) ناهس يف 5 ةل>ع لز 0 نا 5 نم 00 1 رع ملنشةيدابلا ل اها. قىارشت منسلا نا.فس وبا ا

 تاق هب رمضف نشأ وه عن ١ ديز نإ دلاخ نى سل هيأ لاش ليلا ديزل م م رةتساف

 نايفس ين للك ديد حرلا حاف ا ليلا ديبزا نب ثد رح لقاو هند 2 0 هنذب كيما 0

 كلذ يف لاقو مثلا ىلا بره مث هبادتا نم ًاسان لتقو هلتقف هنمطف |
 لما ولاا ربعلاةودسلا حا[ 16 كلاخ نيا شواب .٠ يعانا ركب الا

 لمن ىذونقاح لك .انانملا قالي *« هلاف نسوأ .ما اي ىعزمم الف
 لحرلا مزمل ناَيفِس انآ تكرتا * يناف ًازيزيع اسوأ اولتقي ناف
 قم ىب واح تئشاام اذإ نكلو ' «عتع سانلاقتشعامىمالا الواو

 01 1 ا عع لوقا ةراكلا نم هب انلعا
 تكس وص

 رغلا لوش ىذلاب ام د عل تارغ هاو ي هظا أر



1 
1١ 
 ا

0 

 (ةة)

 نحب قرضملا يفانيقتلا ةادغ *© انتحيص كلو اردغ انتلن ف

 لدحا عقو نهريطلا فاءض ىداش # همر عقو نم موقلاة' ّح يداش ٍ

 اه هّئ طخلا هيف لقوا

 اراخألا تيضادق رد لاا نمو » ملف يم 0 تعقو

 ارفاك ديزي فااالاورفكيناو * ىتتلاىلا ينداركتلافاو رك دي ناذ
 اركارك الول- مهنم ير دقاع # انقالب 3 ند ْ

 | صاع ديزاب تاتءام رو 0 مهدي رش ربا دق م 1 ب حو

 ىلا ةئيطخلا عجر املف هلبقو ةئيطخلا ن نما كو يف ذه ا ع نو يز تيرا

 يلا 6 ءاقاو ةرازف تيلطف ردن يك ىط تارا ىد ل | 0 دب زا ادماح مهف ماق هموق

 | ىلا :اوزاصف :ميئاجغ نم. كعتتماو كارملا ءارعش مهم اتق ادنزو مال ىب وجم لأ برعلا ءارد-
 "اننا هممت 'زفاك تساف كنق ريشز ١ يدلطأ وأ يعد ردح نك عا ادا كاقو مولع ىناف ةئيطحلا |

 ةئطخلا لاقو كلذ تاءفام افلا اهو.تاعجول هللاو لاقاقان ةنام 0 اناف اولاق
 اعلا روطل مال كرا نو 2 كلاح كدت كو الل
 | ا ا نطيل طوال نم

 ' نوصنةتيةرازذ نهلحرو هث طخلاو ريهزنب رب# جرذ لاق مال-نب دمت نع نو ا

 ع رواحم دكموب 5 هد 0 ناك سرشب هسشن رين يدفاذ مهرسأف ل ديز موقاف : شد ولا

 0 مهوةرازف نام وثب تزغ 0 لاقو هقلطأف ةقافلا ةئيططا هيلا اكتو 0 ن٠ طقا» ينب يف

 ند ٠ مانغا نان وب تقاسو ةرازذ 0 ءءادلبع الا ا 0 مو نوداست»

 سايلا ديدش ماس نملحر ممفو سيق نم ءايحاب تناعت باو تدك ةرازف نإ ا  ناييصلاو ءاسنلا

 2 ل جاتلادةع اودار ا ماس ون تناك لعرلا نا سابع هل لاه د.

 ا 5 هوقو هتيب لهأ ن ٠ةدع يف م الا . سابع جرأل هنيع م طاق هل مع نبا

 0 هر 00 ولتتفاف ناهس أزف 0 5 8 نكي! دكموت مت نو 7

 ' ملس يفإ رعاك 8 اولاق ع عاب رملا كو لح انا يناي ا ناو هد تيقلام ديزيأر اءاف

 ظ كالذي لاقو بم 0 طالخالاو و ةرآ ان اعاليش 6 50 3 نناع ةأ عا دوسألا م ان مل رم

 ادوزينأةحاح يذ ىلعتنضو د١ ادوسأ مم أ !ماريح تعدو الأ

 ادد له ناو الف ىلا 1# كارلا زاخو

 اديلا عطق ذإ ل دك مهدنعو انعاوبناو 0ك

 ادقوف هحايصم اكذ ناكذف * كلاع اناصتا م * كلام اوعد

 اديعمو كنه راط# ءود »* الدن# انكر 00

 ادلبو انعأ ذيذنخلامديصلا اذا # ةلالع تاذ ءادوق هب تطع

 ادصقملا يزرءءكلانوءاتدو * انقلاك ليلا دقنتسا مهانيقل

 14 7 اج وعي اج جا مع م جم وم اجا و تا ل مس ص سس عمم
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 .ذخأفترا زف ينب سليط صاع اور ينب نم هلا بلطي ليلا ديزج رحو ورأ ء وبأ لاق |

 ديزهعبتق مويلا انمجوحأ كمن ىلا طقانك اءدبزا ردبو:تلاتف مهلامعن قاتساودنه اهل لاعب ةأرما

 00 هسا ىنظتلاتؤ موقلاب كنظام دنفاي لو صاعو ى غم دول 1

 همظعل هرك 01 لا سعت كابر كر طاواك تدع دق دج اسال وقتال لاقت اهزيعأطغ لاق

 5 8 لاقف مياو ةئيءظلا ليبس ل سماعاي لاتف سماع هل زربف دز هيشغو هلاجو

 و

 تنأ نم ا لاق اع لذ ديز لاف ًاعاوفأ حلفا نم تنأام هللاو ىماع كاان طا اق

 قرروا هناواللاق بايد لح لاق ليلا ارووط لع نير وكتملا' نم تنأام هللاو ال لاق يدسأ لاق

 0 كاظللا قلق نْل هللاوف ىلاتق نم دير ا- هل كراج لاق 02 5

 . رمسأتساف لاق لاو ةنماغاو كعدأو ينع نحل لاق اهع لخ 0 لا ركذلاب ةرازف ن هاو 0

 0 7 رد ىفب ىلا اهدرف علاو ان 53 000 ردتأو ظل رف ل را

 5 اذهو م قو #3 ائءئاقو سس رد يف زكتانا

 د راعم 0 ىخاع ا »# هل كر ا.ةط نبضاعو

 ديلاذ شالا طسرو امراصو » 5 درولا ناب نم

 كلعلاَو موزيملاب ةدنملا هدم # ةددع| امدعت 2 تملا ل

 ديزااب راثبلاك 0 ا 020 اعااخأ َىَ 10 ولو

 و ايل ان آرئال اولاقو كلذل اورضدف ربلا مه رخأو اذوزم هموق ىلا اع ةالحأاق لاق أ

 صاعثء ف ريهز نإ بك و ةئيطأ ا مهم و 0 2 8 نإ همتلع م ماع اوسأرو ئط ىلع اوريغل |

 ١ ريع زل كا هع طولا رعس و مول مة قيضللا مقلق هموق دبز عمجف هردنإ 0 ليلا ديز ىلا 27 12 لا تت لل

 اوبأف ليفطلا نب سماع ىلا مالا لاق انداق ديزاب اولاق رسالا مهللع لاط اماف مهسبحف مهنم اموقو
 نث ةجاحلا ةئيظحلا اشو تيمكلا هسرف يمك هاطعاف ايعكو 0 الا ىماعل مههوف هيلع كلذ

ْ 
 ا

 ديز لاقف هيلع
 ادا ال كر رك ل ذلو ا هك ريم كذا لورج  يدبلا نوفل
 رثاالاو' ىبالأو تامركملا هل « .ىذلاو ةقيقملا اللا سرافلالنا
 رعاسملا فك الاتش 1 ذ | ك5 نمازلا و سانا سور دقو
 ران جمحو هاضوح عرتأو « هدرو رذو> توللام اذا تساف

 لس اص تقلا ل 6 م ءاب # اس هم فردا 1 ةفاقوب

 *# ضاع جركل | ةرهاجم « يتدمصب ف يننكلو

 رصايالا يجراال ذا اهاهأ لع ل ا ع امد نم ا

 ديزل ةئطخلا لاقف

 لولو نبأ ديز يقام يابس .#© .ىنئاف“ تاب ىلام نكي مل نا
 للعمل ةدش ردب لا نمو »© ا:ةيقل موب دولا انم ترطعاف



 م

 ( هر

 اع نزاوهب ل دو * سلات 2110

 للاتشا جوذللا برمذل ب رفا 5 اوهىلوا كا ريغ

 لاود> لكم نم ا ءقللا س كلل نءطنو ن

 ' يرز را ةبانطالا نب ورمعو ملاظ نب ثر 3 0 ير ايفا هادو

 5 هب راغوف هن : أر و ماظن كرا اا نافع ان هرم ينب ىلع راغاذ كلذل ديز بضغ هانإ هناغو

 1 كلذ 5 لاثو ا.ماع نال

 ملاظنلايدح انايبذ اسس 8 اهانه ورو او نا لقا
 ملاظنباانيو> دق يدرتليخلابو * انقلاب ةيم يملا ءانا انس

 م.ءاورلا يجاونلاني تلو « هيدش يجاوالا داضعال ايدج

 مداوقلا ناكم ينوز>و ىلع * .او.ناوءادفلاينماول.ةالوقي

 حاضتملا معالا قدعت هكا راصم + شاد را وة حرلا دح سمدقو

 0 اهلع كلاخ هتالحت ف ياودعذ ودنا نكس

 0 لم 041 ءاهتراح هاهم لج راسل دك وبعالت

 مئازع ءاا يف ايهاو الا كعزع * ىراالو ف وعنبا ليقناكغا

 مئاشالا س وحاتم مول ترو ميس هحافح نم انييس ةادغ

 ٍ مئانريغأفج وم فوع يح ىلع *# ةراغ ا غاب نف

 | ديز عمو بض وبا ذئموي مهسكرو نافطغنب هللا دبع ينو ةرازف ينب ىلع ديز راغا ورم وبا لاقو

 ' يمناو ةمي بك اوقاسو معو باص اف كالا وو: رصأإ ودب اعط كاف ١ نانطت نابمأ يفي نه 0

 ١ تبضغق كللام وب يأورسصن ود ءاظعاف ةايرلا ق> ينوطءادبز مطلاقف باهم :ا اومستفاف "ٍ كالا

 ا اوذقنةساف ءاناح مهو نافطغو ة ةزازإ : مهيهغذإ نوت كلام واب اميبفرصأ ينب ىلإ ردحتاو 1

 | كللاع اا ىلإ ة 5006 قامذح و 2 مهددلر ل لتقف موقلا 0 يزال اءلق ميديابام ْ

 00 ذي لاقو ءدرو مهيديأ ىفام:ذةنتساىتح موقلا ىلع ركفانتغأ ءاديزاي ذئمويهودان اوناكو
 اددن وه اذإ ىعادلا عدب نمو #* كلامو تعش لاك لع ترا

 ادحومو ينثم .| ل 5 2 اف

 [نكشلاو مياز يوعدت ربط دقو * مكحامر ديءصلاب مذ قحو

 ادلبو ا َ يت> افي 0 * ههحو ةرغب ا تازاش

 ادونتا تاوملا را مرق هضاب اولا فا لسا كاس ١
 ادوهشت نا اه ىراودا لعو * ,متماع دقام سمالاب اماالع

 اددلس نأ يلا تعمر فاو * اع يا ناد 2 ع دولا

 اددنصخي رامث نءباقعنعيوه © 00 ع نبا ترداغ ةيشع

 أادوم مالظلا ا 0-5 د بواس ةيبتكلا يّتغا بطش يذب



 (ةه»* )

 لاقو هءاع عتتماف مالسلا هيلع ىلع

 ليدي وم يذلا ىلا س لو # بر> نب ةلواعم ينلواحي

 ليلج نسح يأن مىظحو *« اياع نادال يد ع

 , هل اوهيلع هللا يلص يننلا ك 1 ,لا هللا سيئر بلغتا ناك ورمع وبا لاق ةربثك راعشا هلو لاق

 اكمام ديزل ثعب ملسو هياع هللا ىلص هللا لور نا لاقيف هنم عنتماو' مالسالا ىف ومس
1 

 كلذ يف لاقو مالسسالا ىل 1 اه هلَمَمِك هلتاقف دز يضق هلاتَس

 رار> موبلا دعل تاغتل نإام * ةيهادرار كا ىنب يح تدعبص

 راكد دل ف | ع 5 »* ةلاواخلا عض تاب !اي

 الطللا يرشان تراوهن 2 0 تاود هل لاَ "يس نمل نع جدؤ“ لاق

 ار ان ودنؤتلاداونم همن ن*هو نام أ اك ادبز كلذ غاب هيح ىف ها اذ فر ناكو

 ١ نه وهل .دس ىل> ال لاق ناو 4 3 لاقناف لوت ةملا يفاطلاب ع كلأ هل لاق اري ذذأ الك لع>و صاع

 اا هام اقف هم قل دير عجر مث ليفت ينو بابذلاو دي>ولا 0 لجر ناكو هيلع
 ع 0 0-0 اللف ليفاملانبامأق ةئنالا بعالم كلام كَ ياعالم 0 بت 5 راسب تتاعاأت لاَقؤ /

 لوقي ديز

 # تا ىنإ ايرصاع ه«_ اليت لتقلابنأ ير 1

 #* بار 1 عالما ىمسو ع هل 1 هاا تعال نمار

 ا ناز وعلا كل هه لقط نب ماع طل

 انتل راو تيفو ردك لإ ا كانا هقلأ ناو
 املا رف يح>ذم # رو تف لف ين 1

 تايدلا ءامد) نع تمركتو ”# :الاحو  ةتانضلل ' "تمنغ' كف

 # ينارش وعام اف لشو * الحر ديحولا نم انيصاو

 هل ع لاقو هيضغاف هرعشو ليخلا ديز لوق ليفطلا نب سماع غاب

 لاحرلا مولح تهفساذإ ملحلاب 0 تيكدف كيرلا لك
 لالكو بصخو عالكي 2 د نمليتقلا ! ذه سيل ا

 لاوطلا كولملا ةئفح ينب ديصالو رارملا لكا ينب وا

 لاغ لادم يف ريخ الو س #* انلا ع نها كاملا ءام ناو

 * لاجالا ؛ ىطل ءاويل * ليفط نب سماع لق يف نا

 لاءءالا ىماع ىف لياق س * .انلادل جحييذلاو ىتنا

 لاسعرهسال صنت ىوسب *  رخلا ىف براحملل لامال موب

 لاصق ضيباو لاوط ع * ذاك درجا ا
 يلامثداولاةءا- يف كاذ * لوضف تاذ يهلك صالدو



 0 ل ا ا ا ا

 1 تيت
3 
4 
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 كشك هللا

 لا بة يعور سل يدع

 (هةها)ز
 ر.س تت ارو او وج وج 0 2109059 190170 1 3: 211 ا 157 15 ه1 5 سس حته صه

 ٍ تناك ك تلق هيدهش دقل ةذباي هللاو يالاق كيبا عم مويلا كلذ تدوهشا 31 ينال تاقف ىلا تلاق

 قابشلا و هرم ينأ 0 ورة“ كاعكا ند تدعسا 1 ذأ 2 لاو تفصو ينلا هدايه كما لد

 ا ممبازغف تول د6 7 اعوجو مول اطالذاو اي ط عمج 0 لجحلا ديز نا هنأ 100

 اورد سمشلا عولط ن م مهححبصل مع لا 0 كرا ل؛ ف ند مهرواح نهود سماع يف ا

 ثرحلا مموذاو رصعا ن ينغممم 0 مه رد نءلدإ م رثو هب

 صاع و تقر مل ع ا[ الات اولتةفاق نالارع نب 0 كب لام سا نب كلام كك ةوافطلا مو

 نتسلا درر ا ميك مانغ نم مهيديا 'ىط ت لق ار 25 ناس رف دش موفد ينغب لتقلا ر>تساف

 اوزخف 3 8 نا ا كعب تءدم اين 1 0 هتيصان زج 5 ةئطخلا 0

 اف مق لوش يلا هت هب ايصق

 بالكلاب يقعان ف
 لاَتؤ يوذغلا ليفط ا مه راث |وكردا املؤ

 باصتعاو دك ةرواغم »خ2 داعا ل دايحاب انوءس !

 ؛ ا باقنلا ند نءلطإ دول »+ طحشو بعر ىلع مومو

 باعرلا ةمئزملا دوسلا نم * مهاثا نء مطخلاب انذخا

 تاهلاو اناتملا اكو ف ]راهنت كج
 اعمل هر ودقلا نا او »8 اريك نورا ”ىط اان
 »2 يك 0 م يطع ايارس

 تاغرلا يح 2 »2 ايس ماني كا امو

 تاق_لا نم دعب اهف انل #* ءافو مهؤامد ا مال

 تاصقلاو اهم عرفلا 00

 !ن

 هل لاش نبإ للا دبزا ناك لاق هنأ نع قدحسانب دامح انئدح لاق ا نسحلا ( ينبخأ )

 | هلالب نسح رك ذب كلذيف لاقو هؤالب اهف ندق ين داقلا د مقار يراف نكو ةورغ

 0 ةهمركلا ا لك امو *# نلف ةيسداقلا لقال ترو

 ملك أو يمدأ حربا لف تدوش * اهابق ةليخنلا 2

 لسيسراوفلا واب ل نإ سراف افدسب اسواق ىهنم 0

 مذ# بزار افارطال ف.سو © 0-0 لحالا سا ينو

 مدلا م 7 6 نا + ا 1

 مدقتأ | را دجأ مل اذإ 0 ها. ذ> وذ و سما يفا ةظئاحم

 ند ةء اربلا ىلع هداراف ةيواعم ةر رامإ ىلا شاعو نيفد هنع هللا يدر بااط أن ىلع عم دهشو لاق



 (ةهء)

 اهنمخبشلل يوشو تحذف اع 0 م هعد لاق ىورو برش دق 5 0 كلوا دعلا ءاحف

 هتكرو هلاقع تال لحفلا 01100 ل1 حدو اوما اذا: ى- تلومافإ ءاداعوا وكف لك أ مْ

 ان اذا الق ادعأ رأ رأ مف ترظنا كح نا ايلف حابصلا ىت د كا هتعبتو ىل عقدلاف

 سراف وه اذافهتنيس يتح وندي لاز اه ركاط 0 انأ اذاف ةنافتا تفتلامث را راهملا ىلاعت يت !ةينع

 لاقف 0 نيبو هنيب تفقوو يتنانك ت انو لحفلا تلقتف نيمالاب ىحاض وه اذأو شرق ىلع

 نهديفا تح عجرأال ةب ةلارسلاو ةريطلاب تايسن تفلخ دقل هللاو ذك نلفت نكقلا ةلاقع للخلا

 را لاقذ كل تاقام الإ وهام تلقف كل مأال هلاقع لح تيا كناف لاق تو

 عضوملا اذهيفتاقف يعهس عم مسن يو نأ 1 تاعفف رحت سه دهف لءجاو هءاطخ يىل بضنا

 ىموق تططحو يلج تدر 1 هام هس جا ا يح ير لبقأمأ هدس ةعضو اع كف

 يذلا لجرلا ينا فرعو ىتا> فدنرا لاقمت سوقلاو فيلا ةحأو ىم ادق املمتتب٠ تفقوو

 كنتايا بعت نم تقل امل تاق 10 لاق نظ ننس>أ تاقيف كنظ فك لاقق هدنع نبالا تب رش
 : لاق تنأ ليحلا ديزا تلق البارم مدانت تب دقو كجيو انك انار "لا ينهللأ كر ضاق

 امإ لاق مث هيف 0 ودل لصق كاب كلغ نبل لاقف دخلا ريحا نك تلقف لش هز

 ! |2213 هزاع فرع لع قاف لع قاف لباب ثنل [مكلو كيلا امال ىل ليلا ةدح تناكوا
 | اهكيود لاق هاته تلق كالت مأ كلا بحا هذه. لاقف رين ةنام باصاق حلملاب رب يتب لع راغا مث

 مكرم 5 اسعااي يل لاقف ىلطرت ىنيقلف ةريملا يب اودرو ىت> ءام ىلا ءام نه ءارفخ ىعم ثعبو

 هذه كلدف جرم ين جرخم برق اذهالاق كاذ فكو تلق نيتاسبلا ءذه نم اناس كلباب كل نا
 ظ لاق رثعب 0 نيت اس لا هاله م ما نامل عاتب م ل نا يف م اهسو ام َ اير | نيد 0 ضرالا .

 | اء ىلع نيطي علا ف 0 امان ل نم 0 اله ع 1 ا 0 ها يد ىلهأب تح مك |

 انماسأف مسوهل آو هي هلع هللا ىلد هللا لوسر انءادف مك : يب 06 :اغأ ا « رمش لإ نازف ذوكا ناكدقو

 للا 00 ريكا الاي ىلا ن هي ارجقإ 0 تيرش قدح مايالا 5

 | ا ديصل 1 بالك ابل 1 0 يفذأ مو هل 00 هيلع 33 ىلد ى *ال لاق ليخلا |

 000 ءا امم - هللا مسا ركذاف كبلك ت ا اذ ل 1 مو تكس ام ل 3 ان

 ١ يباطلا 0 ديز نب ةورع تن ل 0 لاق ل 1 َّل نع 1 داجح نع يدع نإ

 نحح موي 2 اهبا رعش

 رئاودلا دقعدش دق هاكءوبا * ادغ اذاز وف رعت له صاع ينب

 رفاوحا ًادجسهيفكالا يرث * هتارحح يفقابلا لضت شجي
 رداوبلا عيرس هيشاوح ريثك * يعولا زم ىلالا لثك عمجو



0 
 بس 2 27__ 27_22 بل م لالا

 | اهكولو 'يط نع فكم ابا ايانربخا ديزل ر < لاذ هئعهللا يدر ر<ك مدعو سو يلع الا

 ونام | عاب م هيح نم كحر د لكلو ةدارس 5 0 معان ل 5 2 ذب 1 لاَ امنا سه باححاو | مدعو

 ني انمظعا دس |١ داحنالاو هد اذلا اق هداقلا س نادقلا 0 00 كولمو انكولف ة 4ة.دح

 يب 5 3 اه ةنع هلل يذكر رم هل لاقف ا ا اناحاو اسر انهر 57 او

 !الول' هر ءالطو 0 سراوفف مرو نامأ وزو لأ ون اما نا وىلب لاقف 5 ظن

 ْ لسالا لهاو ؟+داؤّلك ةيحو دالبلادو# هوبن مهل كردنالو .هودنمهلعارت الو هوب >موالحم ٠

 ًالاطحلا اًنيظعاو', [ناوق انلوساف' رمد وناماو 0 ىدالاو !فراطأال ا دالك 1 ل دادحلا .

 م٠ عل لاق كولا ءالؤه انل مس ر هع ها لاقذ راحال انمعطاو رامذلال اناحاو راتوالل انيلطاو '

 و دارا ريو .دوملا وذ رءغلاو ءامدلا براش ديزيو رذافملا ورهيو كولا ىلع ري لا ريفع

 5 0 ىباعثلا هللا دبع نب متاح اماو ةيح ينب نه مهلك ءالؤه ةلظنح نب محامو ةمالو مالظ لك

 ىلعر ال هماللع ساما |اىف هدود> هما هه لك عا رق هماغرمضلا ثد الاو را مالب ح.سااو راخيالب

 بيشلا ديس ىتاهللا 0 ديز انهو لافت ير عا لعت يب ند لدحر ضرتعاف همالظ

 ناكر ناقر هاي 2 و ناعالا ىلإ عر ا ناك 52 لاول الا ةفاو ناسرفلا م و نأ. لاف |

 ' ىلإ ادار مالسالا يف وراث الاس ودطو رازملا طحش ىلع ا ىلا مهدئاقو هي اهالا ىف هموق
| 

0 
ِْ 
| 

 2 ىاهمتلا سود كس نإ كنار امو ٠ ثءاناالاو منعا ريغ نم هييحمو هل 1 هياع هللا ىلد هللا لودر

 , ديس صيهراا دسالاانمو ناك لكرفتو نامدنلا عاطمو ناريثلاءريضوناوا لكي ثيفااو ناري
 أ ليخلا ديزا رم لاقف سبالك فدكمو سبع ينب سراف ةرتنع لتاق هليبق لك حودمو هيد ىنب ْ

 أ نبا (ينربخا) برعلا ايكب ترهقل متاح نب ىدع ريغو كريغ "ىطل .نكي مل ولف فاكم ابااي كرد هلإ ْ

 أ تباصالاق نان ينب نم خيش ينربخا لاق هيبا نعيباكلا نبا نع هسانع يمع ينربخا لاق ديرد
 ا اييرق اونوك م ملاقف ةرمخلا مطزنا تح 0 مه لجرج م ةنس ناش يب |
 "اد كار هوزف ثوعوارا رح 0 - عجربال ةيلا او نكلا ع.جرا يت هريذ نم نكبصي كلا
 ْ هل4بهذف ةمب :هلا لوا اذه لاقذ ءاي> لو> لحرو دب ديقم ربع وه اذاف ىلدلا 1 1 يم م

 _يفطت لب ] نطع ىلا يمنا 6 ماي عم مس يددو رت كلف مغاو 4 لذ يدوف هكريو

01 
 7 1 امو لع ند ءانْلا اذطام هسفن ىف لاقف مدا ند ةقو ملظع ءايحاذاف اف سمشلا

 1 انوقرب ا دق ريس 5 خي سس اذاف ءايذلا قف رظذ لبا ند 3 نا اذه امو بر ند دب أ

 الو هنم مظعأ طق ًاسراف رأ مل لد ل تيجو املف هفاخ تساجف لاق رمسذ
 ا م كيد 0 اذاو هيملاح ناش د 0000 فرش سا ىلع مسجا

١ 
 2 دام 1 - تاق .ثلا قامت ةنالف ب تاجا هيدنع دجال لاةةسراقلا لزنو هلو - تكربو

 افراد ا |هنء عركف يحو خرشلا يدينيب هعضوو ١

 0 لمع | عضومت ا قف ةناللق باحا لاقو كلذب حرفف 0 ىلع ينأ دق يآل وءاب لاف ديعلاةيلا ٠

 0 1 لع يانا تحركو هفطت تيرمتهبا|ترف حل تدار

 فل 1 لا ا ا ا ل

 ) رشع سداس 2 يناغالا ت0



 ياام

 فص وام نود ناكالاهتيأر ه طق لحر ىل دو ام ديزاي مالسألا ىلع كءاق قةرو كلبجو كلهس

 نم ع ل لجرىأ سو هلاو ةيلع هللا ىلص يب :!| لاق ىلو اءاف ك.ذذ لقام قوف كناف تنأ الإ هب

 لود ا ا 5 ا اذ ةئيدملا ماطا

 راطل الا 5 وذ ينغياس حو * ارا ةئيدملا 0 تف

 رهاض ناع. |او "”ىرغشلاو سردلان م اهلياشو | احر ا | ملع تددش

 ْق تاسامح ائنيب تناك دقق سدق دالب يلو :>- هياذال لاق ع هب ىمملا تر 3 0 ككف

 هبتدتشاو ةدرف هل لام, "ىط ند ئحخل ءاع لز زق هللا ىفلأ 2 املسم لئاقأ ال لاو الو ةيلهاجلا

 . لوقي | 0 8 ىلا

 ددعأم ةدرشبإ تدب ف كرئاو د ةودغ قراشملا يك لح عا

 دشنم قوف اش مامرا نود اش * ةباطف ليفقلا نيب ام هللا يقل

 دج - 0 منع دئاوع »*# د اعل ترص ىأ و كالائه

 يدوعىن نع نيغ يئاوالا .ت او 5 ينأدعل مل ينادعي اوالا ت لف

 ريا ديز 5 هل لاقو 55 م اباتك كدش ناهن ينل 5 هيلع هللا ىلد نا لور همم كو لاق

 هلحرو هتلحار ثءعب مْ أهراس ةحانملا دوسالا نإ ة ةصيبق هيلع ماقاف تام مث مايأ ة هعيس ةدر هلأ ث ثككف

 سيلةلحارلا ىلا كلا ىلع تك هنأ تراظأ املف مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر فاك هيقو

 تلاقو رانلاب اميرمذ دنيز الع

 اطاعر دارها ب وا تاقا اذإ # ةءيظع لكل ديز اقاالا

 [طادعس ىلوت 0-0 مهعط الو * مهجر هآدب تشاط اق مهاَقل

 قارتحاو راثلاب ةلحارلا ديز ارم برع هغلب 1 هل 1 هم اع هللا ىلص هللأ 0 نأ ينغأ. لاق

 هللا يلص هللا لوسر ىلع ليلا ديز دقو امل يناييشلا ورم ل لاق ناهن ينبل:اساوب لاق 6 باتكلا

 درفهل اوهسو هياعهللا لصةللال وسر يدب ناب 'يتينام اهءاو ع هل حراط ط هيلا لخدف هل او هلع

 هللا ل ورايلاقو قى ةىةسيوقباجالا فرءفاهبا وعدب ناك وغددملع و أك الث هيلع هداعاف يا

 كلتش ةيلكلا مأ نكلوديزاب تنأ لدحر 3 هإ لاَقف مورلا روصق يلع م6 ريغأ سراف ةناملان يف عا

 رزالا امج اويلسإو ورم نا كاف تان 2 5 الا فارسا سانا مف ي 58

 ينكر كالعال هللاوو برعلا باقر ن نكلعل الجر يرأل ينإ هل او هياع هللا ىلص يب ل ير لالا

 ينأدح لاق ديرد نب نسما ن 1 دلع «ينرب>أ) كادىلع َت ف 00 ورم“ 3 ماش !اب قحلف ادبأ

 نيا ع ناسا ليل ير قاف لاق ىلكلا نيإ قع داع نب دمع نع ديس نب نكسلا

 #0 هيلع 0 لا هل لاقف ا ة اليج اليوط بج 5 2-0 مو للا .ىلك
 ١)

 هللا ل وسر ىلع ديز لذ دو لاق هاوسرو هللا ب ام ىلع 1 ىذلا هلل دا ديز لاقف 7 8 ظ

 215 ا ئ  سلا
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 سصماعو ريت يف يمن ةحاحو # انقلا 6-5 نأ دروال ةداع تأ

 لوقي ٍلوود يفو
 تارشلا يك [ها لوح 2 لو ودا ىةراغ ال مقاف

 لوقتإ مهلك نينب ةنالث ليخلا ديزل ناكو اهرك ذ دقو هرعش يف هل> هيه نم يترضحام اذه

 ثيرحو ةورع الإ دلولا نمهل نوكي ناركسي نه سانا, نمو لياهمو تن ردو ةوىع معو دل

 ليخلا عسبتب م دكان ةاقوع ضع يف عل علظ هل. نم سرفيف هلوقي ءانفلا هيفىذلا رعشلا اذهو
 ا

 ا نان ين ضع هياع ىنغأ لب ليقو لقتساو مهدنع ح حاصف ءاديصلا ونب هنذخأف فقوو

 اما نيا وذ مولع تراغأف لقتسلا اعلاظ برعلا٠ ا يف هفا> هبا ليقو 1 هع

 ليلا ديز كاذ يف لاةف مذ هوقاتسا هذ سرفلا

 ليلذلا اذه لعش اما * ىنرف اودر ءاديصلا ىنبا

 ليذملاب يرومل اديصااينباي » نكحأ مل يناف هوليذنال
 ليتقلا ءاطياو ىلإلا لد # هتدو_ع ىذلاك هودوع

 ٠ سورا ووو نع

 ليعاناودذ فيضلا لظف # هحيتم ىلع قزاا ىل+>ا

 لوي 00 ءاديصلاىب 2 هناراشب 2 - احام ليخلا ديززاكو يناييثلا ورع 2 لاق

 رمد ند كاك 0 هقورعم 5 5 كَ مهو 2 ادب

 رديَس لع ريق ملت © ةوولع ا فاش
 رشا يذ بعشلا ةادع ام مو تس دقو ليولاب نوعدي

 رفسغلاو ةضيبلا ىلع اولي * قدص» وذ ماطا ليزي برض
 حولملانب 1 ينتدح لاق محا ىلال دات 5 نه( تحس لب الإ هلاك ع كدعلا 0 رشطا

 نإ هند وع يذلا ير“ اودوع »* ل كر لوو يقفل هلأ نب كا نب بتي. دشنا يلا لاق

 لبنك هكا 2 ( و اناقاين ذك 1 ىلا 3 فد هند وعام هاندوع نادل اولوق لاق من كدعضذف

 دابع ينئدح لاق 2 رص هاا لد رح نبىلع ينادح لاق ةزاجإ يف وكلام ءاقلا

 ليخلاديز دقو الاقىنامإش || رول هاورام كلذىلا تفضاو هدح. نع 1 نع يناه كالا 00

 نب دوسالا نب ةّديبقو يناهمنلا سودسزن رز هءمو هل اويسو ه.اعهللأ ىلدهللا ل لبان

 ماكراوخاناف 'ىطنه ةدعيف ىبرطلال ا نبنيدقو ينةملاري.> نبكلامو يماراا روح نب صاع

 نه مكل ريذ ينا لاق مها راماف سانلارطخي ودل اوهيلع هللا ىلص 0 اولذدو دحسملاب اب

 لجو نعةللا نودن« هنودم .هآ يذلا دوسالا لما نموعافي ا عانم تزاح امو يزلا

 فرسشملاسر فلا 2ك ناكومهمأو لاغرلا لع نءناكو ديزماقف ئط لب ح عافس ينم رذنااوب لاق

 ن*هو لاقهللا د دقغ كن )1 هللا الا هلاالنأ دهشأ لاف را# ىلع هب 6 سرا ناط# مالو

 نم كب ءاح يذلا هللدما لاقفريخلا ديز تعالي نال وسر لالا لا نا ليس ديزانأ لاقتنأ

 هو 22 تاتو يد تس 0 عج م ب ل و حم هم بع لج بي و ل جس رجع ع و
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 يد وح

 لياذلاب ات لعش ما »+ يدر أودر ءادرصلا ىنباي

 ليتقلا ءاطياو نضل ُْ * هيدوع يذلا يره. اودوع

 ليك وصمم نيا>رلا لئاش نإ هانا ند قزلا ءادداو

 حدب د لاس لبللا ر ف ريسلا حدلاو دسا ىنب نم نطب ءاديصلا وب لمرلا يناث ن مهضورع

 تاق جلا انتسأ دا 0 ًايتساو هلك لدالا راس اذا دب , جدا و لل 2 نه راس اذا ةفذخم

 امهعفار نياحرلا لئاشو هدف عار , يذلا عضوملا يو ةناح عج تانأ 3 ءاناح م اهعاتبأ

 ورءاوباو يفضالا ىوَرَو
 لع اناوشن فرضصلال راغذ »* هحعسأل» 7 قزلا لها

 8 ىحين ع يلعسولا ي ريف رولا ق ةاللطاب لق 3 م هَ ررخ نال ءا ماو يئاطلا للا ديزا رع

 مهاربأ بات 5 نم نمل لذاعل هيفو دخلا هبسأي ملو ةّمرطلا هذه يف قحسا هركذو ىيملا

 نطسولاب يناثلا لقثلا نم ان ةنثل هيف نا شح رع ذو ننح

 0 هبسنو ليلا دز 3

 1 وهو 0 نا 1 ورع ن دوس وهو 3 : نب ا ن كلام نب 0 يدع

 دل نت دير نع جحذم نب ا ف لهانملا ىوطي ناك هنال كلذب يمس

 لو اعلا ناطحما نب بردو نب بجتشت نت ابدع نب ناليك نب ديو نب كلا نإ بلع نبا
 نب ناسحنم ىذ تنب ةلدم ىل مأو رعأ هللاو نوباسذلا هبسن اذك لسو هيلع هللا ىلص يبنلا دوه

 نب, بارعإ نب :بحشلل نب 0 نب ريمخ نب علا نب لئاو نب ريهز نب ثوغلا نب سيىع

 تدلوك اض ١اددا دنع ةلدم تناكو ا نب كلام مأيهو أهقل ع جحذم يضهذه ةلدمو ناطحق

 هيلع اوع.تجا ريغص برظ جحذم لوقي نم سانلا نمو د1 يأ حور تر كلارا ع الاهل

 0” ل فاجتلا] ىبطت (ناوقما اسراف -لخلا ديزأ ناكو رعأ فاو تناالو أ سبلو

 ريخلا ديز هاممو هظرقو هبرسو هيقلو لو هيلع هللا ىلص ينلا ىلا دفوو مالسالا 000

 هنار>افمو هتاراغ يف رعشلا لوقي ناك اناو نادر فلا ءا رمشلا يف دودعم مرضخم لقم ىعاش وهو

 معاو هليح 2ك ليذلا ديز ىمس اعاو هيلا أرق ىف 0 هيلع ص نم دنع 018 هبزاغمو

 | 1 كك لجل هل تناكو ناس رفلاو نيرتلا الا [ترملا نم ريثكل'الؤدمرق ني دج آل نكي

 لوودو لماكو درولاو تيمكلاو لاطملا يو ةَس يهو ءره_-ث ىف اهركذ يتلا ةفورعملا ةامسملا

 لوق. لاطولا يفو ق>الو

 لايح نعحقلتس ًابرحىرا « ينا لاطملا طبي برقا

 لو, درولا يفو



 ساو سكيب هرج رد هايد ول قوررم 3:10( رترو اةنا:ةلاظ لك نحس هش عطس شط نان

 ل آآآه يب ب ب __--ح-اسبسبسلسبااا-ابببسبسللبسل

 اذا ]ذاق هومتح الإ دج! اواخال ,نآممةالخأ 5 وقمأشلا ناو هنود لتقف هانبلطو ًاسمأ يلط
 ور مدق م مث فرصناف سلاح تع دحال انذأ اذاو لذ دس الف هءتشب نم ءاح دقف كلبق دحال

 ًاقباط ىنم مافات كال ذإ لاق اهعطقا هل ليقف هلحر تكش ني - ا

 هل لقو ههجو ضيق, ملو تعطقف كتاتق ةكرلا يف تعقو نإ اهنإ هل ليقف ةكرلا ىلا تعفنراف
 ريبزاا لاق اهاذا يناقو طئاخلا اذه نا ينام لاقف املا هعم دحتال ءاود كة اهعطقي نا لبق

 ريب زاانب ةورعنب دهم طقس لاق ةورعنب ماشه نع طاص نع صاع نب نام نب بعصم ينثدحو

 هتبرمضف كلملادبع نب دياولا باود ليطصا يف حطس نم ةيمأ نب صاعلا يلأ نب مكحلا تنذب هماو

 لاقفاهيستحا دقف ىلحرب ينيزعت 55 نأ ةورع لاف هيزءا ل>ر ةوىع ينأف هتاتف يح اهئاوشب

 لاقف هناثب هريشل هلامو لاق دءحع كيب نعا لب

 ىميح نيصي ملام يوش لوقا * اكلاه نئدحا مايالا اذا تنكو

 تيقبا دقل تذخا تنك نا كناف ءانبا تكرتو انبا تذخاو ءاضعا تك رتو اوضع تذخا مهلا

 ا لاقو زدككلا نبل هانأف قرقعلاب هريصق لزن ةئدملامدق املف تيفاع دقل تيلتبا تك

 نوُدِحاملانا نع زيزءلا ديعزب كلاا درع ىنثد> وريب زاأ لاق امصن اذه انرفس نم انيقل دقللاَقف

 تعءطق دقو كللملا دنع نب دءلولا دنع-نم مدق ني> ريبزاا نب ةورع ىلا ءاح ةحاط نب ىسع نأ

 انإو هلل انإ يسيع هل لافق .لعفف اهلا 0 لج نع كمل فثك | هين ضع ةورغ لاق هلخر
 كنمهيلا جاتح انكاه كلم ال هلا 0 دقاو قايسالالو عأرمصلل كانددعا ام هللادبع ايااي وعجار هيلا

 نامع نب تءضم قتدحو رينز ءااأ لاق كلثم ل ا ينا نعام ةورع لاقف كداعو كنار

 000 لدحر ديلولا ىلع مدق هنا ةورع نب ماشه نع حاص نب اع و

 يلام ىلع 0 ديزي, ايسع ضرالا ِق رعأ الو داو نطب يف ةليل تب لاقف كلذ بند نع هلأ

 رييلا 5306 عض رع ًادواوم ب ادص الإ دلوو لامو ل 7 ند ىل ناك اع نهدف لس انقراقف

 تءرتاو هتك رق هنطب يف بئذلا ل رو الإ الباك ينإ تزواج ا 8 ريعلاتعساو ةّعضوف يهم يصلاو

 لاقف رصباذ الو دلواذ الو لاماذ ال تصاب ي 0 :.ء بهذأو يف>و ام مح ةحمر 0 ريعبلا

 نتبع ( قرخ أ )ةي ا ن 00 يف نألعيا ةورعيلاهباورهذا كلاادبعنيديلولا
 انثدح اولاق ينوربذا ةعاج و يدر ساسعلا نب دمحو دمحا نيزبزعءلا دنع نب رمحو يلب اا رصن

 نب ةورع يبا عم تجرخ لاق ةورع نب ماشه نع ىدح نع يمع ىنئثدح لاق راكب نب ريبزلا

 قيرطلا ضعب يف انك الف ًاهجو سانلا نسحا نم ناكو ةورع نب دم يخا انعمو اجاح ريبزلا

 ملا مفلاقف ةورع انارف هانرياس ول باطحلا وبا اذه اناقف انضعإ ملكي ةعبر يلا نب رع نحي اذا

 كاق م هيلع إف هيلا لدع رمح اهار 8 اذ هتلحار هيلا ةورع برضأ ةعدر يبا 0 اذه انلق

 هل كلقن ادع عباو ة ةورع نع لدعف مدقت دق لاف ةورع نب د#ت ينءإ هكا 5 : نياو

 برضو ناك ثبح هعرتأ لاك اب. لك وم لجحر يفا لاقف انرياست نا 1 كل ىئنكأ نحن ةورع

 شنو هل
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 الهمهلتلقف برست مق لالا نم * داد دعب. ىل لاق قدع نامدنو

 القعلا فهدزت كسملا ميرك انيك « اهك اه ءاما نبا اي الخبا لاقف
 لغو ايكش وأنامدنلا ىعالخب + نكا مو دارا ايف هشباق

 الذعلا ليقاالو يطعاام برشاو « .ىدنلا لذبايوقلا دلح يننكلو

 لوي ثيح ميرخ نب نع
 يو باد قاراخ نود هل * نك مو نيعبرالا قو ءرالا اذا

 رولا هل احلا كتاسأ اهم ناو © هنلذنت الو يتأيامو هعدف 5
 سابع نا لوو 0 اهائءم دحأ لاقو ةسارلا هذه نأ تاس 1 شفخالا ناماس 6 ىلع دس

 هذهتاسالا لو و ادبأ حلشبال نم اذح لاقو هتيصان سمان دا ةئس قرأ ءرملا غاب اذإ

 رسنلا 2 ءازوللات باغ دو »+ ةموت ع أ طل ف 5 ا أ

 رغاو كيو ببقلا' دعب امآاف 2 ابقس يرعغل وأ اهسساظاما ان

 ريس الو باد ايام نود هل نكي لو نيعبرالا ىو ءرملا اذا

 ريعلا هل هانا تايَسَأ نم ولو 2 :ىأ يذلا هلَغ سفتت الوتهعدف

 وسب وح

 قانع ف ا ينتن>و * اهافس ير 52

 *# 0 ع ل « املا عب يتاون اما

 قارتلا قيوف يحمم تصخشا * قثمدب ةيزر 2 #

 قاعالا وا لاع راآ يدبأب الوم كك ع هو صا ىبا نعمت" قلن
 قاء_س ند مط نإ امو ر « تلا ىلا انام هاهشم

 قالت دعو مهب دسوع برق #* يناح_ش دق ام> وه تيلو ع

 نامح دل ءانغلاو ريب زلا نب هو لرع تب دمج يلوي ءاسنلاراسإإ 0 لالا رعشلا فيقخلا 2 هطورع

 نع رصنبلاب لوأ لق زرحم نبال هيفو قحسا نع رصنبلا يرحم يف ةبابسلب لوأ ليقث فيفخ
 نامع نإ بءصم انثدد لاق ربد زلا انثدح الاق ءاللملا يبا 3 يمرخلاو يسوطلا ) انريخا ( شح

 لؤخدف ناو نإ كلملابد ع ىلع ريب رز ن:ةورع مدق لاق ةورع نإ ماشه نع اص نب ب ماع نع

 دع نا نذاالل لاقف : ةورع جرد 0 نب هللا دنع يف اومقوف م وك ءاخ زيا ىلع هعم هيلا

 كلما دعا كلذ ركذف مكيلع يل | ا الف هيف اوعش نأ متدرأ اذاف ينأ و 1 قباب رلا ند هللا

 هتكلو ةوادعل هايإ انلتق 1 , م كاخأناو ت تلقااع نذالا 10 كالملا دع هل لاق ناورم نبا



 + هرفؤ مو تاس سكة يس دنا

 (4م0
 تي شل آس ت6تئشللسلا 12 12لىل49 76667 بآبإ؟__ا”ا_ا_؟؟[تلى0ءضصصََُْْْابْللا_ 0 22 22577 2 ل ب ب تتتجب

 اباحاولو اماللاعجرنيب * ول نيأبلا مهدرلا ىلع 3 :
 لوب ىذلا ءامإ 0 كالامو ةعبر 0 تب 2 22غ ككماف

 انزو نزوي نوتعاناا تعاد * م ويه هذلأ ثنا دوو

 نط ناكام ثيدحلا ىل>او وان * ايحانحاتو ىئاص قطنم

 نك لصفيف تا يبا طح احال تاق لاق ىنأ ين :٠ ل> لاق مجنملا ىحي نب ىلع نب يب ( ينربخأ )

 يبت دهشتساو مالكلا يف نحللا ءاسنلا نم نحت 7: نيدلاو نانلا باك ىسملا كات
 عمةجر ا كَ ءايعت ا هنأ ديه رب ا ا لاف كاذك وه لاق نيتيلا نيذه يف يا ءاعم | 0 كلام

 هال ا نإ 2 لاح نااط لاَقذ اما قد تحدعتحاف اماع كلذ ب اعف اههالك يف 3 نيح جاححلا

 ن نحت ١ ا اك / للا درب ملو لوقلا نط يف مهفرعتاو لجو نع هللا لاق

 ككل طاق هل تاقف مدقق ام تلك الوأ ريدا اذ لإ 1 و لاق م ةعاس ظحاحلا 0 دحا |

 انريخ أ دمحأ اأن اف انرك ذاموحتلا مالكو حاصيال اذهو قاف آلا يف باتكلا هيراس دقو نآلا لاقف
 دا لاق الاق ةمادق نب رفعح>و ى نإ ني ا هتاففحف هه رك اذملا لبس ىلع هب

 قا ةفركلا داود . لع اول كو نيو يد[ تانك لعد رو لاق د || دواد نب دمحأ ىف نا د

 امعتباف عا ٍضلا نم املاو>ام بر -ت ىلع ةريغصةيرا 5 اذاف هل ام مناف تغلباع ينوب لت ىلع تبا

 ظ نع 0 ل قوي لَ يف ابل اذ. ىع هناا ملط ىلع هكر هتانظف لاق مهرد فال ةرشع 2 |
 | 4 اىأ ا ةيراح هذه م 5 5 لاق توصلا نه ةمو 5 هّيراح نأ تر كلذ

 9 ا 0 مهرد فلا ل ا هربا 1 5 فادح لا ةفالخلا و نا

 | شابع نبا نع يدع نب منيا يورو نيف هذه راو ةدع هيلا ي داو هللا صحاب ا 5 هيلا!
 ةددحا يب 0 لاق 5 هللاو تنا هللاق مث الي وط اباتع هيتاعقءامسأ نب كلامي اموي اعذ جاححملا نأ

 م قا ا 1 2 تناك ىلع ءاس ا

 مهلا لفطلاك تآولانم * مويلك ضحرت كقنت امو

 م 1 ةطام و 0 غانت * باميفك.ءسرهدلا لكأ

 تاق م ينكلو يدمملا لاق 5 تدل هل لاق

 صهدلايدملاش ال ىلثم ةرثعو * اهايقدس ةرثع داو> لكل

 رعشلابتدنغو يذلا نعتر>و# ةرم تا جاححاي يفبوف

 رءملافلاسىفتافدقامكرادن * ةيوت كدنع تدنام اذأ ىل لهف

 كلذ ىل نمو :كينذ نم ناكام ىلع نيفعالو كبوت نلنقال تننا نكا هللاو ىلإ جاحملا هل لاف

 حال هللا كحلصأ قا لاق لوقتام رظناف ليك ولا ماو هللا يبسح لاق هب هللا كال هل لاق كلاماي
 كرت هيلع ' لاطو رذشلا هناامظ مث كسنلا ربظأو هدب يفوو َتارشلا كلام كرف لاق دجأ ىلع
 لاقف بارعشلاو تاذالا
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ٍ 
 ناك اه شالا رك ةزلاقف ةءاركالوال لاق دلخ وبفلاق ادل+ نوكينا الا هترخا دق لاق هرغاف الجر |

 نهترح الداوملا نع و ةانَملا لح ق قرطأ يدي نا مل تن 6 ىو هللاو مأ كلا ديعاي لاق ىلو 5

 عفدو اهذخاف م هرد 0 خلال و هئيرأ أف 3 را دق ليد اأأي لاقو كعؤق تر حأ

 م نب 5 00 ءاه- 1 كلام ثيدح 0 1 عجر) مهرد فالا ذهن اود 0

 2 ا ا 7 نإ ةئع ا ا دوه ا ةبراح 0 ا ن كلام قثع الاق 0 0

 كلام لاقف اهبح هيلا اوكشي اهب دمام لعبال وهو كلام اهيخإب نامتساف

 لقعلاغراشب يلا كك ا تفك د[ اه نيسعا

 لف يف هيلا ثاغتسملاو * يليق نمثوغلا يغس تاسرا |

 تناكو بصق نم اراد لزنتتناكو دسا ىنب نم ةيراح ءامءا نب كلام يوهو ةصاخ ةبدتق نبا لاق

 لاق 0 نيم: ةيرس واد دسأ يب يف كالاع 1
 1 يراد * 1 3 |

 ديكو ال ها ريخل * 0 إف صملا |

 يسع نب 0 ى# ينئدح لاق راكب نب ريبز هاا انثدح 1 ءالعلا ينأ نب يمرالا ( 05

 سرع أ ريك رأا) نع يلدوملا ق>-] نع كافه و د لاق م طا نب اص 0 ىلع 00

 هلكوهلامح سانلا روب دقو تنلاب فوطي وهومهري> يفنافه ل 1 د نا كلام يار ةعبز 0

 ندهو كلام هللاقف اح ىخا تنأ هل لاقوهياع م-و هقئامف هف رف هنع لا ,ىأرام ر ع 0 0

 لو يذلاف تنأ امآو :يفرمتسف الا امآ لاقف تن اير
 انهسألا نموا كرولا نم "©, ناتسن ةكف لف دنع ىل نإ

 انئيليامف تالح ينوكن نا 8 حار وأ ةنافتاو ارظ

 كح أت تازام رع هللاق هثيدحيف نافهؤنا ٍلاقو 3 )ا للهر -ت.ة> ىذهلا تنب ةيلعةيق تاغ

 ةصاخ هريخ ىف ريب زاا لاق م لاق اعياد ينأ ن رص ثنا كالامل اقف كلل ردقلا ذهل تعوح دم

 02 اهل لاتق هرذ م نما اني5 كاف :هدققاف :هدشتتسا اكللام قلاحل رع نة :كيبأ نا ينادحو

 كلوق لث. لاق اذاملث. لاق هذ اه 1 ىلا يرفلا نا االول ك أم

 قافرلا نيزل امن ريو « انئعش ىلا ةقفرلايف نأ

 بسقلا ةثيدحم يتايل ن نع * ةماغ ت ا أ 2 كلوقلث.و

 اناسك ن نكد نب ونيولانبب + ابا ارد نرد ددو لزانملا يح

 كلوق لثمو
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 يراوجللاب تعدو ”ىلعتيكاف ىلا 1 وذ ءانسأ نب كالا لاق كيخأب دنهاي كن لاقو جاحطا
 مالا لعد تلخد من ًامايأ تن تفرمهناو يتكو ماما ىلا ىب ترمأو ىديدح ينع نعزتو

 لاو تو ا ىلا 0 دهعلا اذه دا لاق أب امصأ ىلع يد,ءامفو دوهع هبال نيب و

 يف سلا يف ناك هنا لاهو ديز 3 ( لاق ) رم ند غلب أم هل ع ع هلع يتلا هتيالو يو

 قاتشاف لملاو دامرلبهبرششيناك ىذلاءملا هل باشي ناكىت> هلاوحأ لك يف هيلع ًاقيضم ةيناثلا ةفدلا
 هيلا رظن املف هب يبلاف م ىقكساذ ذإ هند وه انف محا 4 هاا 51 امو هثيدح ىلإ جاجحلا

 نم بره هنأ لاقيو لاق هيقاسف دامرلاو حاملا طاخ دقو هب ىف ن دعس ءا. تاه ال لاق جاجا

 يل 0 طا

 راح# دو كلذ 1 باع 0 دلاخ ناك دةوهرمعم للا دوعلا 3 نع قد ةضأ يف! ضع

 ريجتسيف مأشلا ىلإ يضعنأ هلها ضسب هيلا بتكو لاق جاجا تام ينح ًايداوت“ 0

 نآهلأس هسأ يلا كا ند 0 هاف كللاادع هج ارث هراخأف ينالكلا ثرا نب رفزب

 كلذيف ءاممأ لاقف ءمأيف هلأسو جاجحلا ىلا لخدي
 * احلا ةرازل اهوىلام © كيش اوذذ آل ةرازأ نبا
 جادوالاب>اوش س ؤرلا ينا» *# دع ةادغ اليش هتمش 3

 جازم تاذ ريغ لوءش حار « اه اك عاطنلا ىلع ءامدلا ير

 جاحلا بالط يف لمؤملا سي * هنافديلا احاح اويلطتال

 جاوزالا نع تسلح امياوا # ةسوم ص تديبصأ ادنه تنلاي

 دلو 1 تناكو ىرلا لع لكلا ناك جاجحلا ناف يحايرلا باتعنب دلاخ ري اماف ديز ونأ لاق

 و لاك قع كيا ع تع 316 ١: ةانححالا ناااب لوقيو هم أ نخاي جا جاجحلا هيلا ىتكَف

 معز و يننخلت ىلا .ترتك دلاخ هيلا تكف ناكا ند انساك هب ا الا ه.أ دحأ ندا نإ فلخ 06

 التاقم ىلدجأ مل نيحو لف ناذكإ نكلو هنع تررف دقل يرءعءاو لتق يت> فأن 3 تررف ١ يلا

 هلا ود رباوتبا تورد يح للا مجمب ةمرفتسملا ءانالا نبااي كنع يرد كل

 قدص لاقو باتكلا جاجحلا 0 هبحاص مامأ ناك اهيا لافث لمح ىلع

 هردن ةراكخا نذل 6م هرآحا موب 5062

 «# هرمالا ريال خيشلاو *

 ناكامب كلملا ديعىلا جاجا بتكو ًائيش هنم ذخأ, ملو لاملا تيد مسو مأشلا ىلا برهو هياط مث |
 لاق سوشلات ءاط نيد هاناق عامز نب حور هلىلبةف كاللادبع ةصاخن لا ماشلا دلاخ مدقو هنم

 هللا كدشنا لاقو ريغتف دلاخ يناف لاق ادلاخ نوكم ناالا كت : تادك يناا لاقف 0 كح قا

 قح اهعاري حور لع سءشلا برغت ى> ينرظنا لاف كلل دبع 1 يناذ ينع تجرخالا

 نبدلاخ انا لاق كترجا دق لاق اريحتسم كنتثح يفا لاقف ينالكلا ثرا نب رفز ىتاف دلاخ جرخ

 دقو كلااد.ءىلع ل> دف نسا دقو اءمدب ىداهف هل نيئبا ايبا املف ادلاج تنك ناو لاقت اَتَع

 كيلع ترجادقىنانينمؤملاريماي لاق مث ساجفهشارف دنع لءجف ىمركب هل اعد ءاراملف سانلل نذا
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 ِك ار وحلا شكا اذه يف ةديبع لا( لاق ادت ريخعأ قالو لخلا وعم لاف ةءاقتلا

 9 نس هل لاق مل م ةده ماقأف ةئيدملا مدق قح سبع ينب نه كك ّق ةئطخلا لقا لاق ةنانك

 دلاخ ىتأف انامحو انارقف ةيرقلا هذه لهأ نم ف.يرش لجحر ىلا تمدقت ولف انيلخاو ار دق انا

 نم جرخو مالكلا هيلع دعي ملف 'يش ىدنعام لاقو هيلا رذتعاف هلأف صاعلا نب دعس نبا

 أ داراف ملكتيال دعقف ةئيطخلا ليقأف هدرف ةئيطحلا هنا ربخأف هنع لاسي ثءبف دلاخ هب بائراف هدنع
 لوق. يذلا لاقف سانلا رعشا نه لاقف مالكلا هحتفتسي نا دلاخ

 مشي ملا قيال نهو هرشي * هض سعن ود نهفو رءملا لع < نهو

 هدنع نم كلذب جرف نالمحو ة رب 1 0 ضع هذه هناساح ضعبل دلاخ :لاقف

 اسس
 ينو ابار ءارش ىتدأ نيد * (١)يبوب لتييزايل اذي>

 انازف 'ًافقرقو ءانغو: * تارطع ايراود> ائارذا

 اناعف ام انحتف نولس ذا * مف هللا كراسال مطام

 ١ لمر نينحل ءانشغلاو ةجراخ نب ءامءا" نب كللامل رمشلا فيقخلا ا برضلا هضورع

 مد67 هبسنو ةحراخ نب ءامسا نب كلام رابخا قهجو

 رابخاف سينا اذه يضءدقو يرارةلاردت نإ ةقيدح نب بصح نب.ةينواخ نإ ءايسإ نإ كلام. وه
 ناكر كانه مدت انيوارف هفرشوةرازف نم تيبلا اذه ركذو هرابخأ كيفن كلو اوقلا تفاوع
 ١ ةنايح ىقليوط نيحدمع ناب 20 0 جوز أ دع 10 كلام ىلو فسوب نب جاجتلسا

 0 هلاك طرقت ىوشا ةيانخت هيلعكر ملطف نايم: .ةمايا + تلاطو كلذدعب هالخ مث هي هيلعترولظ

 نةمحرلا دبع نب هللا ديعانثدح لاق يش نب رمع انثدح لاقيرهوملا زيزءلادبع نب دقحامرخ قرا

 | تحد ١" ءامماتنب دنهو جاححلا فات لاق ىلالطا دمحم نب . ماشهيف *د> لاقىسو» نب يع نبا

 هيلع لاع سوح ناكو نجسلان 5-1 ا ةحراخ نب. ءام- 7 كلام يلا ثعبف نيق تائب ةعقو يف

 تنأو هيلاموقأال تلاقف كبح أولا يموق لاقف دنه 11 مث هب هند ثيدحلا نع هلأسف جاجحال

 أ لاقف هج رف ينازاأهبسح ملا هتنامأ نئاخلل تملعام هللاو كنإ لاقف هيلغ جاجا لقأف هيلع اطيح
 لجو نع هتلادنع رقأ انالةللاوف هجترفيفازلا ريمالا لوق امألاق لقلاق تملك ريمالا يلذذأنا
 ريمالا ع ول هللاوف هيسح مئللا هلوقاماو همش الف دح ىلع هلل ب نانم ريهالا نيع ف دعو

 ا ينذ_خ>ا اب ينذحاف ترفوف ىف ::ا دقلف نوؤ>يفا ةلوقامأ يبى هاصب مل ىنم 0 لّحر ناكم

 ضَهَف لاقمالكلا اذه لدن نم اهب تيدتفال اهرسأب امندلا تكامواو ىرهظ ءارو ناك ام تعبف هب

 لسا مكي ةفوكلاب ةبرق يروشك او ل دج لا 2 00(
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 2 1177110502120 2 اج 1 حل مع حسم دصعج محا - - 1 اج سك عع + عع جل هع طعم دم حطت 0 امج دل طعس ل ردح ل تمل ع هم حجو تانع هصصس دع

 ترملارقشأ ند د.ءس لاق ءأرعشلا غاش الو ودعا دنح ملصأام هللاو ةغءطظحلا لاَتف قطن قرطم

 لوي يذلا لاق اذهاي
 غادعالا ا ردق نع دقق »* نكلو امدع راتقالا 0 ال

 ماركلاس ؤرلا مه ماذج نم #. اوناب براقالا نم لاجر نم
 ماهرباقملا ىد_ص ف مهلف * 5 00 نوذملاو توملا 1

 * مايالا مهل اقتح فوس © ا لك ليس ؟ اذكو

 6 4 0 لاق م لاق هيورتو 1 لاق يدانالا داود ل لاق د 0 كلوش ن 75 كحيو لاق

 لوش ىذلا لاق يفاث |١ ندهو لاق 1 نروشلا

 تارك 0 فعضلاب غلع ل 5 0 3 حافأ

 هللاو لاقن م من هل لاو مث هدشناف هِي هسدش نافذ لاق م لاق ةيورت 1 اق د ع لاق اذهل وش نمو لاق

 مْ 0 ل تيجو اذا عرار ىلع دنع يب كب.

 دق كيو لاق ةئطخلا لاق تنا نمو لاق ءاملا نع رداصلا ليصفاا ءاوع يفاوقلا ر :أ لع تيوع

 ناكو كدنع ني.اكلانإ دهن اكمل مأل لاق ةليالا ذنم كسفن انوتكت كا كاع للا" انفوكلا تفلع

 تاثئح نب ىدع يي _ء اح يد 1 0 0 3ث وس هد ع ناكو 3 مح نب م

 هلوق ةئطخلا هدشن اف نييلكلا

 بانج ينباكوأ هللا كاده * . ليج ينباك ىلعام تملأ

 مم يدنع ا تنال هللا ردعل كيه سس هل لاف هد فلا دقو 2 ١ يذلا كلا تراك

 دش 1 يندشنأف

 تنجح :طاررلا ىف هلق. هات سب لبق 00
 تبيلص وأ محللا 4:ع 8 »# 0 "6 كورد أف كيه اس

 هل ةفح يورو

 بوو نيح رغلا ما.غلا ساو د انعمبر ع باغ ان تاغ اذا ْ

 ا محيراا اذا »+ هران م كلا وشعل ءفلا

 يف كلوق. يت وأ هنديصق م 2 مرد فدل ةرسعل هل ىمأف

 امف كوشي # ف.صمو عبس راد 0 د

 فو:نشو ْواْوا اهيلع تاعك # همزع ني 5 ءادعالاب مه ءاذا

 ىفا نع متاخ وبا انريحا لاق ديرد نب ناس نك خا ا ءاطعأف

 ْ انا اور 0 3 طحلا لا ا ىوم مناق هنف 3 كروس 0 لا اورام 1 ثردحلا اذه. ةديبع

| 

 ' كءاعس نم تناحو موش 3 ىأف هوح 3 نأ اودار و ةئطاشر لا ى نسا ريكا ه>حولا حدب :



 (8خ)

 ناكو باتكلا ةحنافو نيتذوعالا الع أارقاو حلملا واما عَ يل كاع انا و يءشأي قع ولف ب ا

 تانقف هنا سما بري لازيال ناكف ع ا د ل ةرس.م هل لاَ راح ىمعشاي ىل

 اننيز برضا موب ينم تلشف * مهءاسن نونرمضي الحر تاك ٠

 بيز هنا ما يف حرش اهلاق ىتاا راءشالا نم هيف ينغي اممو ىثيع ام.ساق ىلا تددوف ىعشاي
: 2 

 ابايز برضا موب ينيع تاشف *« مهءان نويرضي الحرتيار

 امذم ا داي 6 ق 0 هب تا مرح ريغ ىف امرا

 ايلحم طااخ كسملا امفب ناك # تياح يه نا ىلحلا نر را

 سنحت ريغ ةءاتك نمساكلا نيل ءاجلاوإ

 تكس وه |
 2 نوّؤدلا هام ند كنيعا »* فف.صمو ع رادمسر نا

 فوقو ىلع ينامساو يعومد # تردارتَ>لهجلا اهف تركذت

 ةفوكلا و ا صاعلا 5 كيهس ام ع ةديصق ن ف ةئءطحلال ردا كس وطلا عارمم» ن 2-2 ا

 ورم 8 يلع - ولاب ىلهر < 2 ا ءانغلاو نايل '

 م7 صاعلا َ كيعدس 6 ةئيطملا 0 1-0

 نب دم نب هللا دنع انثدح لاق ةيش نب رم ا يره وما رارعلا دع نب 50

 رسك يفو يبأ تام نامع ابأي ىللاقف ةئيطلا نب سايإ يف قل لاق هيبأ نور لحس نإ كك نع 35

 كان 017 قبو انؤمتطعاام هللاو بهذ دئاصت 0 هش لاقو 0 اهانإه المع ًاذلأ نورشع هب 6

 ا
 هلوق هيف لاق امو 0 (لاق ) هللأاو تقدص تلقف

 كفيك و نو سلا ءامث نها كمل + فضصمو لين راد مر نش

 هل رع تاي ١ ىاناع © .اينازم تح را نيش كلا
 فورع نوذملا مايال مرح # هبايث ضغ بللا ليصا الواو

 * 2 فواشو ْواَؤَأ املع باعك # همس نئثي ل ءادعالاب مهاذا *

 فوطق ةاطقلا' ىثع 0 ةحمو ير تنلا ىف ابل نإفح

 فيئم ةأرسا يوطمو باح * ههجو نود نم سسهشلايزاوءاغولو
 لاق ةمش نب رع انثدح الاق يهودا نيرعلا دبع نب 1 يديزملا سانعلا نب د 00 (

 ن ديعس ناك لاق هيبأ نع صاعلا نب ديعس نب دلاخ ن نع يئاطلا يكح نإ دق ن هللا درع انثدح

 نول اوزيحأ نذآلا لاق ءاشعلا 3 ع اذاف١ سانلا يدعي ناكو ةيواع٠ نمز ه تينا صاعلا

 0 > اوزيجأ نذ :اآلا لاقف لبقأمت سانلا عم قت ل طخلا لخدف لاق هروس لانا 1

 ةئطخلاو رعشلا يف نكبر هفد نا هءانإ ا املف ىنأف هياعد اعاف ىف أ لاقفةئطخلا ىلا



 ١م (

 0 دور ةيرا> امعاجتو ةداسو ىلع 4 هقم .ةس ىف ةسلاح أ سعا اذاه ميغ يف رود كرر روم

 كيلا بي بارشلا يأ يل تلاقث تيقستساف ةداسو ىلع ةسلاح اهروظ ىلع ةباؤذ اطو تغاب دق ٌْ

 املف ًايرع هلاخأ يناف انا لجرلا اوقسا تلاق مكبلع رسبت كلذ يأ تاق ءاملا مأ نبالا مأ ذيبنلا
 ردح تنب تليز ا نمو تلق ينإ ت تلاق 35 هه نه تاقف ينتعأف دعت اظن تب ريس 2

 ةلوغشم مأ هوانا ل 4 ص يب 1 1 ىدحإ 6 هلا يف 5 يدحإ م مع يب ءاسن 2

 نم تعينات تنريصزاف 0 كشف 7 نيك كن كلا انج وزلا تاق ةغراف لب تا

 نب ناماسو 2 نب تسلا 1 "الا 0 قو رمسه 6 *ألا ءا رّقلا يناوذا 01 تكلرأف 3

 ىدوم يأ نب ةدرب يبأو ة ةيعش نإ هر وسم و ردا ةطفمع نب دلاخو يعازخلا درص

 تكد تاقىص امولاق تك | 0 >حاح هما انألاقف سلاح + مع اذاف رصملا ةالص معمل تيئاوث

 كك د كناو رصقم اه .ع كب الو ةنغر كنع اهب ءام لاق ريد 2 تن تيرا كا

 ىلع لجيرلا درف ياخ تارت حد ا ل1 لع 3 ءاصو هر 5 ل هلا ت2

 لا ظلغا أ ا تاّقف ت0 يد يل تغلب ف انضهع ع 2 موقلا كراو ىجوزو |

 8 3 ًامانأ ت افا مقلط الإو بحاام تاو اك يلا اممجأ د تلق مث ايكداطإ تمهل قانا

 نا هذهان ت تاقف تدنلا َك لْخاو 56 امهصانس 1 | تبلا ف تسلح 8 اف 6 00

 اهمليل ريح هللأ الاف ناكر ىبلصتو نك ىلصا نأ لحرلا ىلع ةأرملا تاخد اذا هم

 اهشارذ ىلع يه اذاف تفتلا مث تيلصف ىناخ يه اذاف تفتلا مث ىلا تمقف اهرش نم هللإ 0 ْ

 012 هد نا تااقف ا تدنم صاودلا ىدحإ تاقف كلل_بر ىلع ىل تلاقف ىدب تا

 فقرعأال ا 0_1 4م ”لعذشأ طق 1 ترسسام هللاو الو ةس ع ةأ سما يفا ل

 تمدق دمم ىلع هللا ىلصو هلل دا تلقف هنع رجزناف هركت امو هيناف يحن ام ينثدغ كقالخأ

 1 ل ازك توا مهاسأ 6 كيس كو مطاحر كن ملا كوءوز را ل ىلع ل مدقم ريخ

 تذ لاق ينولت نا ب> ١ امو ضاق ل>ر ينا ت تالئقف كك كوروزي نأ ا تاجا نع ىنرب>ا ت !ا

 نس 16( وه الإ 5 يرأال ت كك َندَح ىلإ 2 مْ انالث اهدنع تَقأو ةليل مب

 ند د 0 ا ىلزنم تلك ل ا :ء ناك اذا يتح هلق يذلا

 هللأ 1 ريخم ت اق كلاحو تأ 2 ءأ انأ ت تااق 0 هللا كايح تاق ةنالق لآ تل هله

 يقاابنم ًاقلخ اوسأ كاخ ىف ىرتأل ءارملا نا تلاق تاسأ رس تلو كوز امك

 1 ةضايرلا انتءففك دق كتبا اهنا دب_ثا تلق ةللدتملا ءاهرولا نه 8 اهنوسب ىلا تزاحام

 الإ طق الع تيضغ اف يرش لاق فرصنت مث اذه ركذتف انينأت لو> لك يف تناكف لاق بداالا
 رحفلا َى ا 5 دقو ةماقالا تعيسف يموق مامأ ت 5 يلا كاذو اف ًالاظ الل ت ا

 كرمال بئيزاي تلق بابلا دنع تاكاماف ءانالا املع تأفك أف اهاتق نع تاجمف برقع ترسب

 قعَسل تلاق كلام هو يول" ٍض اذاف ت دا ٍِط بر ةملا مب رمضف ءانالا 0 0 تادف 0 ايد ءانآلا



 عضو )

 بطمف الجر هيلع لمحف موس ىلع اسرف لجر نم ذخا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نا لوَقب

 اقف قارملا ًاحيرش كنبو ينبب لمجا لجرلا هل لاقف الحر كنيبو ينيب لعجا رمع لاقف سرفلا
 ايضاق هب ثمبو لاقام هبحأف لاق هتذخا اكدر“ ناكيلعف موس ىلع املس احبج هتذخا نينمؤملاريمأ اي |
 نكي مل ناف ةنسلا مزلاف هللا باتك يف نبتست ملامو ادحا هنع لأ: الف هللا باتتك يف هتدجوام لاق مث
 نب متاح نع ىريمنلا نع نسحلا نب هللا دبع ىنربخا لاق عيكو ( ىنربخا ) كيبار دهتجاف ةئسلا يف

 رتشت الو راضتالو راشنال هاضقتسا نيح حيرشل رمع لاق لاق ةنانك نم خيش نع ىلوملا ةصيبق

 نينءؤملا ريماي صاعلا نب ورمع لاقف عينالو

 الصف موصخلا نيب اولصفو # الدع اودار 1 نإ تاكل نإ

 الحم باص ثيغلا . لثنك اوناك *« البج ميم مكحلاب او>زحزو

 يلعنينمؤملا ريمأ ة5 ا اهنم هركذ نع ىنغتسيالام اهفو اهركذ لوطي ةريثكاياضق يف راخأ هلو
 زاوهالاب حوت نب 7 تخأ ن ق--إ ندعن هللا د.ع هب ( ينادح عر هللا مالسلا هيلع

 نع فس الا ن مازح ن مك> ىف ”دح لاق ىلحعلا م ادقملا نب دمحأ ا 35 امدح لاق

 ينم تطقس ىعرد 3 لاقف يد وو عم اعرد هيلع هللا تاولص ىلع فرىع لاق ىميتلا مهاربإ

 7 اقلطناف نيملسملا يضاق كنيوينيب يدي يفو يعرد لوقتام يردأام يدورلا لاقفاذكو اذكموب |
 تسلل اءأسم ناك 00 لاق م عرش سلجف سلجأ ىلع هل لاقت هساح نءةلماق رشه را ءاف عرش رت

 اودوعتالو سلجلا يف مهووا:ال لوي !-وهيلع هللا ىبصةللا لودر تء.سيئكلو ما

 مهولتقافكوبرءض ناو مهوب رضاف كوي-ناو قرطلا قيضأ ىلا مهو رطضاو مهزئانجاوءيشتالو مهاض م |

 00 لا ور ردا كوقود وبل عراق يدوولا اذه عمابف ىعىعردلاقم :

 هلدهثف ىلعنب نسحلا اعدو هلدهشف اريقاعدفدهاش نم دبال نكلو تلقاك كءردلا نإ نيتماولل ريمأ

 لوي باطلا نب رم تعس ىلع لاقف الف كل كنبا ةداهش امأو اهتلق .دقف كالوم ةداهش امألاقذ

 مهللا لاق دل سا كاسات .نيمطاو ملا نأ لوق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 ١ ,اهأ ناب نيضقتلف ايقناب ىلا ن>رّدتا هللاو ة ةزإلا نها تانش يدش لا ةداهش رع الفأ لاق من

 هياع ىضقف هيضاقىملا مم يشم نينمؤملا ريمأ يدوهلا لاقف يدوببلا ىلا عردلا ملس مش اموب نيدب :
 نأدهشأ انو اطلا# قروأ لح نع اذكو اذكموي كنم تاطةس كءردل اهنا تقدص يحرك

 ضرفو كل سرفلا هذهو كال عردلا هدد مالسأاا هياع ىلع لاَقف هللا ل وسر ارم ناو هللا الإ هلإال

 نيفص موب لتق يتح هعم لزي مف ةنامعست يف هل

 م7 أهأبا 2 يمد ردح تشب بشز ريخ 7-0

 نب ديلولا مامع وبا انثدح لاق مزح نب ريهز نب دمح| انيدح لاق فافحلا ىلع 3 نسحلا ينريذا

 ا مج ىللاق لاو يبعشلا نع دلاجم انثدح لاق ف لحر 502 واو ةدناَز يبا نبا اد لاق عاحش

 ظ موب تاذ ةزائوع نم تفرصأنا لاق كاذ انضكو تلق لاق ءاسسنلا نها مغ ينب ءاسنب مكيلع يوعشأي
 سيتا صبت



 (*و)

 م5[ هربخو هبسلو حنرش ر ذ اج

 ديعس وبأ انثدح لاق ةمآسأ يأ نب ثرألا انئدح لاق فافحلا ىلع نب ندحلا هب ينربخأ انف وه
 نب ةيواعم 0 هللأ دنع نب ىلع ينادح لاق عكو فاخ نب دهم ينري>او كي نإ ماشه نع

 ةيواعم نب مهلا نب سبق نب ثرحلا نب عرش هنا هبل ةياورلا يف قفنا اههالك حرش نب ةرسم

 ةصاخ هريخ يف ماشه لاق يدنكلا عل سم نإ رون نب ةيواعم ني ترا نب شيارلا نب اع 7

 اذه دعب ةاورلا فاتحادقو تومرضحو :رغ نم مهرئاسو مه ريغ ش ثارلا يفب نم ةفوكلاب س

 اذهلاق نم لتعاو ينراخلا“ ياه حيرش كاذ طاغ اذهو 'يلاه نا حرش مهضعل لاقف هسن ف

 تلاد 2 هللا تاما نه حرش ىلا ر 2 1 يعشلا ن نع ل4 نع يور رب

 قناه نب عرش يللا تاتكلا انه ةنع هللا ىهر رع دك نورك نأ زو دقو يناه نب خرش ىلا

 0 جرش ناف ءاذقلا و كلا 5 قرفلاو فو رعم نياحرلا نيده الكو قدخلا هآركو قراخا

 ليقو مالا هيلع بلاط يأ نبا ىلعو ناطذعا نب ردعل ىذت دق ثرعأ نإ حرشو ضقب مل يفاه

 لاقعبكو انربخأ م آلا نا ح لاو لح 6 2 حيرشو هللا دبع نب جرم

 ناك عرش متاخ 5 ىلإ ياو 3 منيظأ نك قا ى ”دح لاق ريكي نب رع نكح امد

 نزب ىذ نإ فيس عم نعلا 00 نسر || دالوأ ند هنأ ليشو ثرحا نب عرش هشقن |

 :لا دمحم نب هللا درع انت لد ك0 ةيش هنع يور دقو ةذدك يف ءهدادعو |

5 
 ا 6

2 

 | 0 سلا يفأ نبأ نء يروا ناي 4ك 0 كاقكراملا نإ هللا دع انثدح لاق ناد.ع ان لو لاق

| 
 0 ومع ملع هللا 9 "ن7 هه نأ لاق ا نه لاق جرش 3 ىنا عا ءاح لاق دش

 تل م هل ليق اذا عرش ناك لاق نيصح ىنا 2 را نب ا نع ناتو لاك عكو لاق

 قارع 1 ىلا مث ةئيدملا ىلا جر ا هنأ لو عكو لاق 5 10 مالدالاب هي هءاع هللا ملأ ن 305 لاق ا

 ةلام ليقو ةئلب نورتو ا ل ادقو ايحتساف هبا دعب هتك هه ال١

 ىور راوس نإ كمشأ ةنس ان رسشعو هيف رم هلا رك 5 ناك ندا او تاك نذل لس ربشعو 1 ا
| 

 66 نهارا مهاربا وأ هنع كلذ ىور ينعحا كيهس واو 0 00 فر املا ل ناعم نب ىَد كلذ '

 لاقم عل يأ ن نعديعس يفأ ن نع ترد نع ىلع نب نا (انرب>ا ) محن وبا كلذ ن ٠ لقأ لاق 3 ٠

1 

 ا

 يسع نع ةربس ىلا ن ء يدقاولا نع ديعس وبا يقريذاو 0 لاق هن نيناكو ةئام مجرش خاب

 تس ةئس يف مهار 1 لاق ) نيعبسو عستوأ نين < ةنس ىف عرش يفوت لاق ىءشلا ن

 نإ" كللملا دعا نين 5 ا .لا ديعس يلا نع هم

 ةئامزبا وهو رششل دلولاق يحيصالا نع لهس نع يفار 6[ عبكو ( ينريخا ) ناو

 تحبصأ لاق تحبصا فك 0 لق 5 لاق طاص نب لع نع قارولا نإ نب ليع.سأ يوزو ةئس

 دبع ان”دح لاق هاضقّتسا نيح رمع ربي عكو ( ىتريخاو ) ةئس نيتس امم تيذق ةئامو تش نا

 يوعشلا تعمس لاق أرايس تعمس لاق ة 4ع 7 5 دح لاق ةدايع نب حور انثدح لاق بوبا نإ 5 نب هللا



02 
 جب. 11 1 ا ته تح حط محك سمع سس لل صح

 اعرف ةساطر6 نم نلنلا واق هيل تع :ساطرشاب ديرلا هج

 انجو ًاننم ىنمأ ةفيلخلا لاق « كتفك يف اذام لئلا كلاثلق

 اذهب ( تاك رإ لع نصاب نراك # . اذ دع تذاك وا ضرالا ا تام
 اكن نيفتلا كلت ريداقم كو # لدحو ىلع يفوت ةسقل كم ملنم

 اعدصناف باقلا ده ةلمر توصل اننا قريطم رضصِقلا بايو ثتدرو أ

 هذل_هو ىفوت دق داو نا نا لاَقذ سانلا بطش سا نب كادعضلا هنقدو 0 ىلوت يذلا ناكو '

 ناكولو ةمايقلا موب ىلا خزربلا وهم 2 نابو هش دوو اف هودعردم غن نحو ريذملا ىلع كك

: 
 دز امو يذدعقلا ت تكشف سام ءأأ لاق 1 اذو ن٠ ٠ لعق نأ هريغ هالو كل ادعطال ٠ نك ل وضاح ديزي

 0 0 ينأدح لاق راك نإ ريب زلا ينثدح لاق ءالعلا نات يرحل ير عش 2

 ناكو جشنف ةالصلا ن 0 مْ و راب ىلا :نيهللا دعااخ ىلص لاق هيبا نع ةورع نبماشه

 دار هك أ نبا امو انل عداختيف هعدختل انكنا ةيوامم لا ل دق

 يرذعلا ناكل .لافك هللاو ناك هني ارح اب ترحل ثلا امو انل قراقتي هفرل انك

 ارو هح ع ندد # مانو ا 5

 رءوملارذطا يصح اذا » _مالكلاذوي ءهيلاعي رت

 ةققر تدب لاقو ف هقفر تلاق 6 هللإو نك

 هنف ىنغلالكالأ * هكبأ الأ هكبأ الأ

 دق لجرلا نأ انفرعف لاق ةوق هل صقني الو لقغ هل نوال سبق يبأ ءاقب ىتب هنا ىدول هاو ظ
 ِ ناك لاق نقد مي نبا كد لا | نب انثدح لاق ىلع نب نسا ( ينربخأ ) سجوتسا

 وهو ديزي ةيالوو ةيواعم ىأ ءانأ سنع نا,نأ انبا 2أ نم ةعامج ينأدح ي دسملا قدعسأ نب دمت |

 مث كذكدت لج لاق مث ةب :ه قرطأو اهاقلأف ةمقل هيف ىلا عف در و 5-500 3
 هقاذ ل و ههحو لجأ ناك اذ د1 نإ رد هلل 1 "الا 1 تمد ردحبلا ق ةعيم# لاك ٌ

 ال1 تلم و لاقت هتف اذه لوكا لاقو هباحدأ نم لجر مالكلا هسلَع عطقف هماح مظعأو |
 مالكلا عطقم 0 كيلع 3 نهو كنع يد“ 00 ئردمال |

 هج وص

 اكو تما و تدوم هه انزلها اهوار تو !ذ]

 0 « رز باز ىذإو
 اهران ت 2 نم يرخو .# باز تملاس نه ىماسف

 اهراع ةعاس عينأ مو * اهدوع ل تلازم

 نب ورمعل ءائفلاو ةيميعلا ريدح تب بايز هتحوز ف يذاقلا حيرشل رعشلا براقتملا نه هضو ع

 زر# نبال هناهيلا بوسناا ىتاغالا باتك ىفق>ح-١ رك ذو قحسا بهذه ىلعهنعرصنبلاب لقت يفاثةنأب
| 
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 كس وع

 اعزفه- 0 نق نم بلقلا س وأ د 44 بحي 2 ساطرق 2 ديربلا ءاح

 ني 1 ةفيلخلا لاق * مكتفي ىف اذام ليولا كل اناق

 رعشلا اذهو ور# نع ىطسواب جزه زر< نال ءانغلاو ةيواعمنب ديزبل ر ءكشلا لماكلا ن 2 ةضو رع

 ناماس نب ىلع ا ةفاصلا ةأز ََغ 00 ذدك.وب 7 ناكو اهذ تام يتلا هيبأ ةلع يف ديزي هلوقي

 نأ ةديع ىأنع ةعلسو . عيفر همساو ناسغ يأ ذامد نع دربملاو يركسلا ينئدح لاق شفخالا
 ها ناو نيملسملا رك 1 تاق ردح مهباصأف ةشاصلا اوزغيل مورلا دلب ىلا اشيح هجو ةيواعم

 لاقف مهربخ هغلبق موئاك م ا عم نام ريدب احيطصم ديزي

 موثلك م 1 ىدتع نارم ريدب #* احيطصم طاممالا ىلع تمشرااذا

 (1١)مومنهو ى ا هلا مهدون> تقال 6 ىلإأ اف

 غاب يتح !نغو مهب قأ يتح جرت 0 هنييصيلف مهب نةحليل هللاو لِخأ لاقف 2 رعش غابف

 اهادحإ نم عفت نيماسملل ةلا تناك اذإفجابيدلا بايت اموملع نيتيابم نيتبقىلا رظف ةينطنطسقلا

 اع دير لاش ير ا“ عفترا مورلل ةلمحا تناك اذاو ريمازملاو لوبطلاو فوفدلا تاو

 هلعفت اب رورمسلا رهظت امن. ةدحاو لكو مهي الاز لج ته كلتو مورلا كلم تنب هذههل ليقف

 برضو ةئيدملايف مهرجحأف مورلاءزه ىتج لمحو ركسملا فكم اهنرسأل هللاومأ لاقف امتريشع
 ّ وهف بهذنم حول هيلع برضأ قرا يتح همشوف هدي يفناك ديدح دومعب ةينيطتطسقلا باب

 نبا ينئثدح لاق عباط نوم.«نب سايعاا ينثدح ىديزيلا يسوم نبدي بانك نم تنعش موبلاولا

 لجحراوةيواعم نب ديزي نيزن تناك ةب 3 لدم تنب نوسمنا يمذحقلا ينادحو ا ةشئاع

 لاق ةيواعم هلا رظن اذاف لاك هع

 اماَعلا نيزماي هيلع ىطونف * هدعب ةنيزم حافي ملتام ناف

 لاقو ةسنع ىلا ديزي يي نايفس ينأنب ةسدنعو ةيواعم نب ديزي هرضح ةيواعم ريضتحا املف

 00 رغاغال ناح © وباتافل ىرب *ينتاف ول

 يللا ةينملا ءوز عفدبب 3 نورا باقلا لولا

 لبق هتمئص ىش يش ع كاس ف 0 ينباي لاقف َ ايم اهددر نا دعب ةيواعم امهعوسف

 2 نم 0 تدحلاو ا ين 56 58 هللا ىلس هللا لوسر ا تنك يف كلذ

 كلذ لما ىبر نيبو ىنيب لخو يفو نكي يرخنم يف رءشلا لعجاو هصيقيف ينفكف تم انأ اذاف

 ينأدح نان دع انأنا كلذ ىلع ليادلاو طاغ اذه يمذحشقال تلقف نوميمنب سايعلا لاق ايش ىنعفشي

 (؟) ةفئاسلاىدديزب و تامةيواعم نأ ى وعشأأ ن نع شايع نبا نع ىدع نب م طا 3 هلأساف يح وه 5

 لوش ًامنأف هيعشر ديربلا ءانأف

 اذه فلاخنام لاث.الا عمجىفو(؟١سوداقدا مومن وهف ليقك ممىرد+لادشاو ماسربلا موملا )١(
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 ريهز نب سدق لاقو ةدوعلا نالعلو ةءادناا كا ٍكاشو عَ نغت مل لوحم كدي يف كسرت ل

 5 1 تلاع ملط الدلو

 * ردب نب لمح يتفلا نكلو
 يموق ىلع لد ملا نظأ
 ل ملاظملا نثغتالف

 همدت- اوك ماب لدعتالو

 تا الاجر نموقألا
 # ءالب ترق نع كيتعإ الو

 يفوسرامو لاجرلا تسرامو

 موحتنلا علطام رهدلا هياع 0

 محو هع م ىغبلاو ىغل #

 #2 ملحلا لجرلا لهي دقو

 مولاغلا لدرلا ىنغلاب عخ * 5

 0 003 اق دع

 0 ا ملاذا *

 ف هسمو ىلع جوع ان

 ًارمأ مربي. ال لوجعلا نافن ةلجعلاو كابإ و قفرلاو ينأتلاب كيلع لوقي ميدتسك كاصع ىلص اف هلوق
 نب ةأد كك كاذ يف لاقو هل مةلسإ مل رانلا ىلع هتءاصت دم م اذا دولا فقد يذلا نأ اماذبأ

 ىسعلا

 اها راو 000 اسذلاةب رقم

 لحوت د 0 ملا امل

 8 | ىتد ع نس 1 تسو شيشح 3

 26 ذآ الأ :
 يي ردقعلا يب( غلب

 راعت الو دورتال ةورحو ©

 راما معني ي طا ماما

 (؟)را زغام ار 0 هثسو #

 رارسلا يف امو ةسالع *

 رابولا لسحام لئءاليسح . « يكنمتاسح ومكل امين

 ةلفسلا مهو دحاو م ؤاثغو م6راشخو مملاثحو مهطرشو م6ماحو موهعاعرو مهلافحو سانلا ةلاسح

 ءايحيذ مويمويلا كلذ ناكو ةلاسح رابولا كقلخ ا ةلاسح معدعب مكتلعجو مكتارس تلتق لوقي

 50 رسشثلا ةنبا رضاع سدع لم كاس أد هيف كم هوب باص انكتضنح نأ را م زيو

 لاقو لاملا ىف تناكو اهلتقف سدق مأ ةيملسلا

 رابغلا عطس دقو ةينالع * نكلو ارس"لتفا مو

 ةداميف برعلا ناسايف لاقو هناويديف يردتاشلا اهحرش دقو ةرتثما يورت تايبالا هذه (5)
 ىلع ودغتو م ' يتلا دحاوب اهل 0 و درس نبا لاق لبالاو ملا نم ةريصالاو رباب ص

 يورو ر انعابمنا رك 0 باب 6-0 ا هلاب || مل# ةرثنع تدب يورو منع ب زعنال | ىاهأ

 يذاوالا رس لاق جرفلا يبأ ةياورك راح | ةدام يف هاورو تس 0 بنو ير“ ةةشلا

 تبلا نبكلا 0 5 امتدحاو ير اوالاو

 1 2010011 عج و حم سوو وسع ع جوس ام توم ل لس اطل ا ا 1 212 وا ا 3 4 ا اج و د كتمم + تستحم ديدات وصح د هل نم 1



 هرحا ىلع هلوأ اودر هوكردأ املف لاملا نايبذ ونبو ةفيذح عبتو مهئارو نم ةلئاقملاو سبع ين
 رخا دتسشاو اوقرشاو اب بهذيف لبالا ن.هيلع ردقام درطي لجرلا لعحو 'ىث مهم تافيملو

 | نامذ ودب 5-0 لف مه م رانا قال الا 00 مخ ما مب قرف ا نإم وفا ريهز نب سدق لاذ

 !اهنوخو نأ ةنج 8 لحارلا هله اغإ ناد ود لوجكو د ريك مهلتاقي يف ساود ليخلاو الإ

 ةهدح ريغ مه مل 005 "ب لو هي ةيقيااناسذ وذ مهدش ان يتح حالاس 2 ع 00 ىضذغعو

 نه ةفيذح ربذ طقس ىد 0 نانلا سقت الح انسان را ”مهايخ اولسراف

 نلااغ نبكلام نب مدر نب ةرم نبل هذ نب ورمعو ىبسعلا ةيواعم نب دادش ىلع رمدالا ب ناخا

 ةعدج نب ديسأ نب ينه نب شاورقو ريهز نب ث راو علسالا نب ورعو ىسعلا ةعيطق نبا

 ص ع نأ ةفاخ ردء> ع هل>رعض وف هنع و هس رد ماز> يخ رعسأ دقة دح ناكو بديدحو

 | نأ نيل هس رق فاح اوذرعو هوذرعف ضر ىلع همدق رد_ص عقوذ مازحلا دش مث هرئا

 لجحرلا اطي ناو يرذ الا ىلع نيلحرلا يدحإ .ل.: ناسانلا يفو يرد الا ىلع نيديلايدحإ لقت

 ةرازف 1 يدع يف نداهو هوذاو لال ن 6 000 5 0 نيدحو رد ان 1 4هعمو ةهسفقم

 ا دقو

 اق وف رئاطلاك وا ةماعناكاصخش ترار دق ينا لاقف ةرظن رظنف عجر ًائيش ري مل اذاف رظنيف علطي

 لمد ةئر أوثعن دقو مهاود 3ك ءاملا ّى اوعفقوو مهحواس او>رطو م6 و رس

 عد ىئعملاو دادش سرف ةور>و ةور> ىلع دادش اذه انهوانه ةشغيذح لاقف انكي لبق نم ةدانقلا

 | اذا نوملكتي مهانّيف دادش نم فام ناكامل ءريغ رك ذأو كلام نعو كتبي نع داذش كاد
 شاورق ءاح من عاسالا نور« ءاخ مْ ليخلا نيبو مهن لاخ م ملع اًفقاو ةيواعم نن دادشب مه

 0 00 اذ عاسالا نب ورم لمحو اهدرطاف مهليخ ىلع 8 نة
 ل 0 هبرضف مالحالاو لوقعلا نيأف سبع ينباي ةفيذح لاقف رفا يف مهلع
 اطال لقو: ةفيذ> ينه نب شاور لتقو الثم اهاسرأف مولا دعب لوقلا 0 قا لاقو هيفتكا

 8 كلام نم ا لمح ناكو ريهز نب كلام فيس نوثلااذ هم قحاو ردب نب لمح ريهز نبا

 كلذ يف ريهز نب ثرحلا لاقف هلق موب ريهز

 يلاوءلا دصةهلو> ةفيذح * رشن ريغ ةءابطا ىلع تكرت

 لالب انباو مهاقال اذا # وره نب شن> منع ربخيس

 لالا قرع هتيطعاامو *# ىنه نوالا ناكم معرب#و

 تذخأو تليق كلو ةدومو كانا نع لا نا ةدوملا لالخلاو ةأفاكملا قرعلا
 نايبذ نب دعس نب ةملعإ ىنب حا ور< نب شاخ هباحأف

 يلا نبيع ةوادملا كما كررت هلا تدك كرا

 لامشلايف كبح لو تناو © ور و نئاورتل اهنا
 التق نم التقو رفلا اءدتقا اهو علسالا نب ورمعو شاورقل ىمالا ةءادب, لوي سرتلا بوما
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 )١( ناهرل السرب اءهتلو * ةراق طسقاب ريشي مل اهياف

 نافطغ 3 ناك لق 3 يأف 6# د ها 1 هب لحا

 نامتكلا سراذ باف سرلا و #1 هلام .نيقزلاب تحس اذآ

 ذوع نإ 5 مه نب ديز نب بشان نب هللا ديغ نب عاسالا نإ مث * ناعتكلا يمس تناك هل سرف

 هدأ ىإ نش راو هيأ نم ةنالاث ناسذ ينب نهرو 0 يف يشم سدع نإ ةعيطق نب لاغ نإ

 مهو عيبم تاق ناسبذ نا دعس نب ةيان# ينا ن١ ور< نب عدس ىدب ىلع مهاء> اوداطصل يَ

 ءالؤيتظفتحا تنا ناديتال ة.ركع كدنع نإ عبس نب كلام هنبال لاق ةافولا ترشح املف هدنع

 م0 اق ردل هنآ اذه كلان مآ تناكو كنز ةهذج كانأ دق تمدق ولأ كب-يناكو ةمليغالا
 ىهذاف كلذ 5 نافاه دب فرش الف مهلتقيفديلا مهقدت يح مع كعءدح 2 اديس كله لاقو

 ءالؤهملا عفداف كنم نسا يناو كلاخ ىنإ كلاماي هل لاق مث همظعاف كلام هنباب فاطا عيبس كله

 ا ىلا ةشدح ىلا موفد يت> هب 0 مو انس رطسانا ىلا ىدع اونوكل ناييصلا

 زربامو 09 اك لمح ن 5 هرلا ةشذح ىلا كلام عقد املق ةياعث يبل هنرتشلاا ن هه 1 طل نم داوب ءام

 نب دقاوا لوقو ليلا هقزع 8 هانأ يدائف كابأ دان لوي مْ للاب يمريبو اضرغ ه.صئيقامالغ

 د لج اورهقلا ناو كلذب هانا ا نا 3 ع 8 اندلؤ هامعاب يدان لمح كابا دان بدند

 نا عل ةمنح ناكو ةسئح دان علسألا ديع نإ قر ١ بديئح نإل لاقو هوما ىلع

 وحدو مهاوعمتجا ةرازفؤب نا 9 ريهز نإ 0 نإ ةيدع لّقو لق تح 2 مسي هأر معاي يدان

 ننآوص هل يلعتلا 9 نإ ع نى كللام مهم |ولَءَمف نيدع وذو مهاوقتاف 570 وسو ةيلعت

 0011 نسا نبال رايت ارو نإ ترطاو اتت ناذح نب يرش ع د سدا ماسز
 | ي را مضدض نب مره تنحأ ةيحاب تااققردب نب ةفيذح مويلا كلذ دهشي ملو يسعلا سباح نب دروهلتق

 عود وه ىلع امره يرأال نأ * عودفملا ةفط يشن فالي

 عود لظنح داؤفلا قاع * ع اندسل خا نه

 سبغ يب غابف ضيغب نب ناسبذ وثب هعم عمتحاو بهاثو عمج ردبنب ههذحنا مل مت هسرف عودوم

 )1 - ىنبس ىلع نئكتال اولمفت مل نثا هتلاوف ينوميطأ سيق لاقف مهلا اوراس دق مهلا
 | مهطزنم نم اونظي قل نو مهوليلب فاعضلاوماوسلا او> رسف مهىمأف كيءيطناناف اولاق يروظ

 يف اوءَش نأ مووقلل هحاحال هناق لاملا قار م ريغ | رق لاَقف ايانثلا نم لي 0 12 تدلل

0 
 00 املف مهؤافعضو مهماوس ىد* دقو ةبقعلا ر كل عبس يف اوكرإ مث كلذ

 1 لأ قرط ريغ اوذدجأل كلاومأ:باهذ نم ارش مكس يف م 9 3 0
 نءطظتراسو لاملا عبناف مهلاومأ باهذ دعإ مهريذ امو هللا مهدعبأ لاق ا رئالا ةغيذح كردأ

 جولغ ف صاب 0 ملاءميلف قر ءوحلا ةياورو ىسعلاة ري رع :ءل اور نالوا نع ديلا ناذهو 10(

 000777 ا ا اممم #ذ#ذآذآذآذآذ]|]|0101010101010 024202000 ]|ز]1 1 ز 2 ز2ة2ة2020 1



 (ة)

 | يبانبنايبصلا سمغف ريدغ َّق نوبعلي ىلا نايدص جرد هراوج يف داود ونا ناكو ناسش نب لهذ

 1 ود وبا يضرر وأ نيدعلا قد عال يلا ىف يبص ىتببال لاقف ثرحلا جرخف هولتقف هيف داود

 داود ينأ لوق وهوى ذرفتايد رشع داود يبأ نبا يدوف

 مالا يلع يدك حم توعاراا اهروعال لالا لآ
 يدنلا جمو ىعارلا اهذوحيال ىظفح ديعس وبا لاق

 دالتلو فررطال ابو_هو *« طرق نب ربا ةءيبر كنلا

 ىداعالا ينع تهتاف ةعيبر * لاله و1 فاح ا انك ن افك

 يدا وفلل دلك ثمرلا تاذب * يىلو- نيدحم هداج لظت

 ٌداضن وأ رملي ىلا تلقع * طرق نإ ىلإ تخنأ ذا ىنآك

 ريهز نب سرق اضيا لاقو
 مهوأ مهرايخ امج 6-5 م >كتنا

5 
 مح اهححسأ ةفعاضم

+ 

 هدأ حاس اهمدقم * انيخاوأرذايد رااراذح

 0 هلابرمسو 0 هيلع

+ 

 محضالاث رار جزا م # ردحدزي مف اعمر و

 ًاسقنأ اومعزو هانإ ممالذخ فاي ند ناكف ريهز يف ندو دايز يف ناب ءاندعشلا كلت تناكف

 طظفحا مثكلام لتقم ركذاف كنولأسيس مهناف البإ بلطت كن اك قلطنا لاقف ادلوم هل امالغ سد

 راهطالا ةاوع ءاسنلا وحرب د ريهز ن! كالام لتئقم دعنا

 تءمتداق بضغ لو نأ قع 0 5 فىع دايز ن١ عينرأا ندا عم رعود 5 0 رق نا ل علا 060 5 و

 ةسادحا احا افعال ا لع اود نإ ار 5 يسع 0

 ا اند دقئأ هلك ا م ةناع ردب ن فوع اودو:اون 16 مهلا سانا ضب معزفرلعأ وهو

 - هل لاقف امايعأ اهدري نأ دارأ ردب نب ةفيذح ناو نينس عبرأ لبالا كالت ىلع فا هاو

 متأو ةيدسالا نبا وهو ردب نب لمح مكحاص ل نو اكو أ ناقف ا لاق عمال راد

 ٌْ 7 كاذب بارعل || [ اننستف 1 قاطعا 2 0 1 مطعتف هنأ رد 9 قحل: نأ ديرا ير ةح راخ

 نب كلام نامت اوثكع نأ هللا ءاش ام موقلا كف اميعب مولبا آلا اوله نأ سدع وذ ياو: ةفيذح

 ةنا تالاف هدد مم ةحاور يع! ا بداح هاهرؤ ةحاور يي ع 9 هلالبا بالطب 60 ردن

 كلذ يف ردب نب كللام

 ناسرف يزر> ن |موق ةريقع * كلام لثم يار نه انيع هلل
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 هكا ام وهو دحاو فودعلاو فوذعلا

 راقب هوحواا ىلط امناكف.ه مولع ديدحلا ؤدصا عاسمو

 راحم رشبإ هفرصن فوداو #* كلام لل-تقةع رورم-» براي :

 لاقو برحلا تءقؤو .كتوذا لمأ عمتجا نيد: اذه لاققتربألا ةفيذح تربخاف ةأرملا تءجرف
 رمح نم ةلضف عيرلا عمو لايل ثالم ةريسم راح يناف ينريس هراج ذئموي وهو ةفيذخل عيبرلا
 نم ةلذطف هعم ناف لايا ثالث أوذم اذاف هوءدتأ لاقف سراوف 1 يف ةفيذ> سد عبي ,رلا راس اماف

 ىف هوءدتاف اهقار أدق ةودح ١ ناو اوذرصناف ىض. دقو داح وهف اهقارها دو هوئكد>و ناف ر 2

 يقزلا قشو لزتم يندال لام دق هود> وذ هوءدتق هولتةاف برشو عرف لزم يندال لام دق 0

 عيرلا نا كلذو ءانحش ريهزنب سيق نيبو هليب ناكدقو هموق 0 را ينأ املف اوفرصناف ىغمو

 اسم ضكر مث هدب نيب اممضو بك ار وهو اهلا رظن املف هدنع تناك ع رد يف ريعز نب سيق مواس
 يدحا صو ضيغب َّى راغأ ن م ةيراكالا يشرحلا ةئبا ةمطافل سبق ضرعف ة سبق ىلع اهدرب ملف

 عردلاب امد ناد اهلج داتتاف سدع نم نام يفري-أ يعو عِبرلا مأ ىهو سق  تابحنم

 ونبو 51 3 0 كفل لَك سقيأ لدحر لعث ويلك تا رام تااقف هيلع دري تح

 هعامس رش نم ك.سحو اًؤاشام كلذف ا لاَ الاهشو ًانمع اهب تيهذف هما تذخأ دقو 5

 اهعابف ةكم اهبمدقف دايز ىنيلالبإ 1 اماييس يلخن هل تلاقاف ريهز نب سدق فرعذ الثم ا
 ريهز نبنسيق كلذىف لاقو يشرقلا ةيمنب ميل نبدعس نب بهك نبو ربع نبناعدج نب هللا دبع نم

 داود نىك نول نود ال ن5 2 ءامالاو - كك

 داهح فايسأو عارداب # يرشت يا حمو

 داصالا“ تاذ ىلع- هنوؤذاو *#-:ردب نب:لمح . نم تقالاك

 يداوحهتياغ نود اود اذو # رخف ريغ ىلع اورخف وم
 3 ة_هادبب 2 تفلد © ءوس مصخل تنم اذإ تك

 داؤفلا ىلع بو وأ ممقتف # هلم باصلا قدب ةيهادب

 يداحم اهل تدد_ث ةيهادب « قبر ىهدلا يانا اذإ 0

 هدإةّتيام قبرلا

 دالزلا ١ كلقنم : ريغ“ ماركه يلا >باقيلل ونب 1 فلا
 ىتنك سبل ىذلا ثلغنملاو قملا دلت'يتلا باقيملاو قمحالا بقولا

 داود ينأ 0 راج ىلإ * يوأ مث 0 ولا

 نب ةرمم نب مامه نب ثرحلا لاكي داود ىنأ راحو ريشق نب ةماس نب طرق نب ريا ةعيبر ينعا هراح

 برعلا رئاسو لاذلاب فرحلا اذه ةعيبر لوقت تنأ الو انأ فدصأ مل هل تاقف لاق لاذلاب ةفوذع

 دايز نب عسرال تنيلا نأ حصالاو ها لادلاب



 ( مب ر

 (؟)راهع هج ولا اهو تأيلف » كالام لتقعارورسسم 5007

 (؟)راحسالا جات ليقا ناكمي # هليدكإ ارساو> ءاسنلا د#ءة

 زاظنال نودب نيح مولا * ارتنت ءوحولا ناي ند
 راحل برط ةقياخلا له د *ىصما ىلعه و> ولات أ ر> نش

 راهطالا تقاوع ءاسنلا ودرب # (**) ريهز نبا كلام لتةءدعفا

 راوكالاب دشن يطملا الا * اجحلايوذاقىفيرا نا |

 | راهءالاو_تار_وملاب نذذقي * (4)ةفودعنتذب اءتانو

 ١ بدن ال برع تن م تت نه لوش )1(

 ْ دو ءاكملا نه ام رح ناك ام نأ لعل اهلا كو قات كك رضحبلو كا ماوا اهرا كارد قىح اهالت |

 : بدالا ةءازد ند ما لح

 لا وقأي بيحأو راحسالا جاتلبق حبصلاب هلوق يف ضارتعا ءابدالا ضعياوس-.كلابيورو 1؟)
 ناسحلا هلال هن دن, ءاسذلا ناك حيصلاكوه يذلا ليت فدو نءحضاولا قا انهاهحيصلانأ اهنم ١

 1 نوديز نب ةلاسر ىلع نو.دلا حرش نم ها ةحضاولا

 | اذ يني الو ل ادالا ححصم ها الضنلا ضن طخ مك ءايلا ديدغتب ريهز ناو يف

 را هلوق ىلع ةيشاح يف كالذ ناب ىف اسولطلا

 أ ليل انارك ذواصقان تسسلا اذهىئورب اذكهءالعلا وبألاق ا ار نةذبام تاينيوهلوق (4)

 'دعنينم مهمو ءاوقالاءومتو اذه يمي ناك هنا ديبع يأ نع ىورو دعتملا انه لل ع نك
 ' يفاوقلابقاعتي ايف فنصملا بررغلا يف ديبع ع ركذو همالك اذه ءاطا ةدايزب صقنلا ليزفةفوذع

 ةلدافلاام نيس مو ريهزنب تالاف مم دعي فاهلوقب دهشتساو ةلصافلا نم فرح ناصق ءاوقالا نا

 لاذ يركلاو ىذا 201 )لوإ ىف نارك دل نيتاصافلا ىدحا ةلصاقلا مهوت ارو

 أ مساقلابأ انحش تا اذو ةياصافلا نمل ديولا نم هحمطقاذا تددااىف صقانلا فر+لانآل كلذ فالخم

 | ابأناو ةديبع يأن ع اذه ىحي ديعابأنأ ركذف بيرغلا نم عضوملا اذه هياع يقءارق تقو قرا
 ا دقلا نم نديماقلا ىدحلا لماقلاب داو! نأ مهوت < 106 معلا اذهب ة ةفرءمهل نكت مل ةديبع

 وهوخويشل 2 "ذو دعب ايف ىلا عقوام باوصلاو ةديبع يبا يفلوقلا اذه قاطاف عدلا

 يلعف ضور ءلانمتسلا اذهيفناصقنلاو الصف تيءدلاضوسع نوءسإ مهو لصنلا ةلصاقلاب دارملا نأ

 ف رجناصشنر ٌُ الا ررككلا7 مضلاب يورلاف رد 0 تفاح اهدحا نيب رمض ىلع ءاوقالا اذه

 كدا لاقت اريشلاوماعطلايف ل تس ولك وام يدا .لاذلاو لادا فو ديلاو تيل ضو ع نم

 ناسايف لاقويز,يربلا نم هاةفوذع تفذعت لاقيف ىندي دق هنم لمفلاوأهاذع الو ة 0 الو ًافوذع

 2 دز كنعات 0 لاق ةفودع تقذام لوش يناثلا ر ع 0 ناس> 35 لاق برعلا

 وه 5 01 ع ابأ تفحص ديز,ب ىل لاقف لادلاب ت يلا دشنأو ريهز نب سيق تدب هندشلاف يناثلا



 (؟ة)

 ةراازق وثب ترأف انةح ان وظعاف مظلا نم | رض مه:وق ىلا موق ىأنال هنأ موقاي يهز ننس لاقث

 | #1 اوبأف انقم- ضع انوطعا سدع ون تلاَقف لب الا نم كلرساع ر طا ناكو ع مهوطعي نأ

 ةنام ةرازق قب نم ل كحو لاَعُف برع ءلا يف ةلاقلا ه 1 ءاملا لع مع اه ار وو طل اوطعا

 نزام ينب نم لجر ماقف قبس مو انياع قيسااب يل رقنل انك ام هللاو ءاوس دحاو نو راو )وود

 يول :

 هيض ريو أسد اهطميل اهلقعف هللإ نكد واود 0 ما اوناف مكحعأ نم اروز> موطعافرشلا يلا اللا

 أ قاطاف مويلع سيل امب ةيازخ مهب قحاتد كموق فلاخم نا ديرتأ أطخلا ريثكل كنالاقف هنبإ ماقف

 .نيالرظلا ناو هرخا يف نسحادقو ناهرلا اذه لوال ًاهراك تاك ًاسق نا موقاي لاقفةرازف نإ

 | سبع يشن“ هعم نمو وه مهنع لمتحا ريهز نب سيق كلذ ا اف مب تقحلف اهلاقع مالغلا

 | ىف كلذ غابف ليك او هلَقق ردب نب توك واق ف مباع ءا ًاسيقنا 6 هللا ءاشام كلذ ىلع ينناذ

 ةيدا سيع نإب ةعيطق نب بلاغ نب ذوع يفب دخ | ردايزنب عمر رلآ هلم اويضغو ل ةرازف

 ' ىلاتملاو امحقلم نم رزقا ةريقع اياخ نم اهيلع ينأى ولا ءاريشغلا ) 'ةلتم' ءارسشع 3 ردبنب ف وع

 ن ناذوا نب : هيو نب ةلضن نا :لا يف اهولتي قابلاو اهضعب جتن يتلا

 "21ج: ىلا رخو كن كلام نا مث هللا ءاشام اودكف سانلا حاطصاو ةرازف نب ىدع نب ةبامث

 ةفيذ> كلذ غابفر حاجلانم ابي رق ةطافالاباهب ينتباف ةرازف نأ ذوع ينب نم ةثراح تنب ةكبام اهل لاقي |

 هولتهنا هوكدجونا امكلام اورظتنالو لاق لح ناسم نم سا ردا لعاانات و هل سدف رد نب

 عبرا | تح ت تناكو ركن ةفيدح رواح يسيعلا بشان نب نايفس نب هللا ديع نب دايز نب عيبرلاو

 | اودهحدقو ةيثع اًواحف هنع وفرمهنا مث م هولتقف اكلام اوقلف موقلا قاطناف ردب ةئبأ ةذاعم دايز نبأ

 ءانرقعو ما اولق كرام ىلع متردقأ ةفيذح لاقف دايز نعبر هعمو ةفيذح ىلع اوفقوف مه-ارفا
 5 4 5 00 ةشدح لاق راغ لجان ٠ كسارفا 52 مويلاك تب 1 عسر راا لاف

 نا فومب ريهز نب كلام اناتق انكلو ارامح لتقن ماا اراخ اوباسأ يذلا نا بسحي وهو ةماللل
 3 نس ايش اعجارتف هركيام غابيس هنظالىفا هللاو امأ تلقذ لتقلا هللا رمعل سني عيبرلا لاقف ردب

 كلام فيس ناونلا آد. ودنب نإ 0ع ا ادندش لعو ضرالا ُ 2 ميدل 052 3 6

 حا لاَقف هل ةدلوع هيلا لي دايزن؛ عيرلا ماق 17 ةقب دل نأ اومعزفا ةديسع 5 لاو ريهز 9

 | - ةيراخلات ةلطناق عما 5-5 راانزيرئام يرظناف عير || ةأسعا ردب تاب ةداحم ىلا ي

 ند راجح ىلع لع 2 عاتم 0 تام /| ا 2 ل ءافكلاو دضنالاو انك نيد :ةاضاقب اق 3

 نب 5 ىح هنتم حسم مث هتقر 03 ضيف هس رو ينأ َوح تييلا دفق عجب رلا ءاحف تش

 مْ 0-9 زكرمل اذيدسا ا ظ هزوف هنانش 0 هحرو تلا ىلا 30 مَ 2 ع ةوكعلا

 تندف ةلدللا كلت تربط دق تناك هيلع عجطضاف اعيش .ث هل ت>رطف ع ل يح رطا ةءارمال لاو

 55 ينل مر كرد لَو كيلا اقف  هنم

 ا ا 00 موشو اني | رساوح ءاسناا سمت هل



 2 5 اكل ا 55

 ىلوالاكلو ناتلخ ىلف ىلق ترتخاف تأدب ناف لال ثالث ك 0 سبق لاقف ناهرلا الا ةغذحت

 و ةئام .نم.ةباغلا سبا لاق ادباف ةفيذ> لاق -- ىلو نالختكالا كلذ تحف كاذب نإ و

 هنأ اوم و نسع وذ 0 1 نإ لعد نإ 0 يع لاك قالُع ناو ١ قالغ يدب ىلع قء 33

 ءاريغلاو انداد 1 ىرحاوءافنحلاو الزرق ىردحادنا ة ةرا كل وذ ت*#حزو ءافت إو راطخلا يرجح

 ةقارمم هل لاش سدع 0 ةعيطق فر روتعملا ى نم الحر نا ناهرلا جاه ىذلا نا مهد معريو

 كلذ هرك نسق ءاج اماف .ةؤلع نيدك#ح ن كي سشسقو رد نء.اباش نهار

 نافانق.س فرع -: يحال 0 ةعضاوملا مهل مهلا سق ردن يف يبا مْ رش ىلا الا طق ناهر هب م هل لاو

 ةياغلااودع: أو رطشلا اومدظعأف 0 5 امأاقو كحمو م بضطغف انة 0 نإو ان حا

 م اهب امخةيثلاو ول كلذوداصالا تاذ ىلإ تادراو نم ةياغلا اولعؤ كل . كلذف اولاق

 يف ند ءارسشعلا يفب ند كح ركام نكح هل. لاه دعم نب ةياعث يغب نه لج تدع يف ةيضقلا

 نإ متابف ع ٍِع 0 3 قباس || اولمحو ءام ةكربلا اؤامو 0 ٠١ تحأ نا وهو ةراز 3

 را رح عك ليخلا ىلا :ناولني هنم . نانا ىذلا يدملا ام ات ريهز نب سيكو ردن نب ةشدح

 (1) ةئام نم ا 0 كر كاف سيقاب كتعدخ ةفيذح لاف اهاض راع تالي املف هنم

 ساي كتقيس هش د لاف رصق ريهز ليخو ربك ةفذد> لي كلك ةعاس ع مْ اثم انا

 ا شك رئال كنإ ةفيذحلاقف ةعاس اضكر مث الث» اهلسرأف (5) بالغ تاكذملا يرجن لاقف

 ا 500 30 00 0 وب

 اعد ليش عرسأى أ اهران ! يف رطعتق هولس تل نقلا *'تابع داو ليا تذ٠ ٍت> ةياصم

 اهلم ةحساف اهقمسأ ُة هباغ اغلاتدعام ولو ءاربغلا ريغ لل. | حرط دقواياص» 4 4 اغلا ىلا اه مسس يد م 0 اس ف

 ريم ةمطل يذلاناكو نيءااوتم 1 اكدمو احد داوءطا مث ةكربلا نع اهوا "لد 6 اع ةرازذ وح

 نع ةرازف و مههفددقو ساناار ا يف هفيذ>و سيق ءاحق 6 تاج ىهاسف هديب 5 ةلذن نبا

 ةريع ةكيوانامأ نما ءىؤب نه كالذدهش ن نءناك امئاوممولت اه ساعون مهةطاجمومهسار ةاانو لاو موةيس

 لكلا نم هك دملا 000 75 فلا عادلا يدصق ناكول ىأ

 ةللغلف' هيراحم., ىلاعي ,قذملا نأ“ يآ ةيلاغلا بالقلاو نان ل[ هس احر د اهباع ينأ دق يت جلا

 وا تلاع هناكف هيناث نم ربك 81 هلال ةيفانار“ مك ارادبأ هن رح ىتان 31 زو هنوقل

 7 يلي نينا نات يبأ لوق ين.١ اذهو بالغ ادبأ هيرجف ىناثلا كلاثلإبو 0

 10 نأ يندد ةواغ عمج ءالغ تايكذملا يرجح يوريو ابالغ يرجلا بل

 ” ةارقأ علع نرغب دوب نا لوس عذجلاك ال( سوماقلاىف م اديعب ىأ )انطب اعوأش

 يناديملاب فورعملا يروباستلا نه. ها لضفلا ةلح
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 وع جرذ>و هللا ءاغام شاورو د. نع ككف نيحوقل ععِم مهلا 0 أولراف و 5 اوءلح دقلو

 قاباريغ اد>ا تصن م عوار ىنب ىلع راغا يدعلا ة ةعذدج نب ريهز نب سدق نأ 2 مح ب رعلا لوح

 ريغ مهلاجر 3 3 فواخ مهو ىلا باصاو ش'ورقل لبالا نم ةثامو فوع نب شاورق

 د.قبدرقم ؤهو هيف دنيم سرؤلا نتم يف الاخف عوبرب نب ةبلغث نب ديبع نب مرا ىنن نم نيمالغ

 اهءعدانو هب او2 ىد اريخ نيمالغلاب ريضف غوقلا اءمعناو هديق لح نع موقلا انهلحتاف ديدح نم

 وهودوذم بني يا اذكو اذك ناكب سرفلا دوذ٠ يف نوفدم ديقلا حاتف» نا نيتنراخلا ىدحا

 سيق كلذ ىاراملف نيغحار ارك مث هاقلظا يتح هيلا اةرف ناكملا كلذ ىفالإ هنع الزنإال ىا ناك“

 ١ لاق تنا لعاف وا الاقف سرفلا ىلإ امثدا 09 ك2 امكل امها لاقف سرفاا يف بغر ريهز نبا

 | ىلحيونيتاتفلا قاطيو هن هندب ىلع هدوع عج مث ريثكو لياق ن « تأ 2 درب 00

 ْ سف بادصأ كلذ 0 املف سرفلا هيلا اعفدق سيق كلذ لعفف امءار مع رهو كيال ن

 | كل سرف ىف اهتاعجف انتمينغ ىلا تدمعف نيت ماو. لبالا نم ةلام انيصا اديأ كبحلاصنال | ١
 لاقش اورق ءاح اءاف لبالا نم ةئاع مهءينغ مهم يرتشا ٍقَح ا كلذ يف 2 انثود هب بهذ

 دل كلل يف م ظعف هسرف هيلا عقد نادل: ىضر "نا يبأف ادخلو 0 ذ نأ نييكزالا نيمالغلل

 اماف سرفلا ه -ٍ دريو ريهز نب سدق ىلا لبالاو ناناتفاا در ذأ ممل ىغقف هيف اورفانس تح

 معزو هللا ءاشام ككف سحاد هعمو ريهز نب سبق 0 رع علا كان كلذ يأ 7

 نبرضم نب ناليع نب سدق نب دم- نب نافطغ نب ثرر نب ضرب نب نابذ نب ةرازف نب يدع

 سدقلا "يما لوقب هينغت ردب نب ةفيذخل ةنيق هدنعو كولا ضع ىلع لذد اسق 3

 مايالا ثداوح لبق سدملو * ارو بايرلاو دنط ر

 | ةفيذح بضغف 0 قو ريهز نب سبق بضغف سدع ينب نم ةولسأ كرد اهف ن

 | سار ذأ هدنعو بضغلا نم هفرءإال وهو هملك, لءحق هياع فقوذ هيضرتسإ ءانأف ًاسق كلذ غلبف

 انهارت ىد ايراجت 3 لاق ا هلأ ة ةفيذح لاقف رهسم انأاي هذه لثم كلثم طمربا٠ لاقو اهباعف هل

 نيرج ىبادحأ مث نانامغ نب هلا دنع يب نم الجرنا ن راهرلا جاه يذلانا ةاورلا ضءب لاقو
 ةفيدح هيلع ض رءقلاق 06 اورو ا وعول يي دنلا ةرولاءانأ مؤش تيب لحأ مهو

 مولا وذ لاق نلاغلا نيملاو اربم اداوج اهق يرام .لاقثأ لح
 : ًالادد هناغي نايصتسالو *# مهخ سداف مودخلا ىلع ربا

 هلع ىناغارت نا كل له هل لاقف ريهز نب سبق دنع لاقف رباا داولا نم دنعف ةفيذح هل لاقف

 تنهاردق ينإلاقو ريهز نب سدا يآ ايبا نا مث م يف أو هو مرك ذ ىلع هنهارف تاعف دق مل لاق

 ريغ تنهار نم يلب أمن ق لاقف ناعرأآ تَحوأو يثاأو 0 كلذ نم نيسرف ىلع ةفيذح

 فقوفةفيذح ينأ َق د ا كش ألا تملعام كنا ع هل لاَ هريغ تن :هارام لاقذ ةشيذح

 يأت كلذ تدر لاق هقلغتل تودغ لب اقزاغرلإ كيمضاوال تودغ لاق كبادغام هل لاقف هياع
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 الفوت ناواموب يءاطنلا عم « ًاعكمم ناهعناب ك_ضراب قرباف

 نامعتلا هيلا ىتكف

 اليطابالا كنع عدو ل 0 ثرح ينع كل-رب درش

 )١( الينلاو ماثلالهالاعيادرو # هل_هاح كرلاو هب ترك ذ دقف

 (؟) اليلمش قارباهب يطملاج وه 2# تءرداام دع .ةنف كلافحا ف

 (*رالبقاذا "يش نم كراذتعا اه اك نو 1 نإ كلذ لق دق

 الوطناواذرعنافرطلاامرشناو * ةعساو ضرالا تيارثسح قاف

 نب دمعو سفذالا“ نامان نب ىلع هبيتربخأ اهق كلذ يف ببلا ناكو ءاربغلاو حاط اهو

 دنع أ نع دامذ ناح8 يقآو بحا(و دع نعي 1 وبأ انئدح الاق يديزيلا سايعلا
 فون :نشاورقل تناك سرك هما نأ نر اها دج ند نك لش ا ا
 ط 0 لاقعلا اذ يمس 2 0 ىولج اط لاق, عوبري نب ةبلع" نب ديبع نب مداع نبا

 - مون تاذ اواءتحا عوإ ديفا نال ًاحاد مس اعإو حاير نب ىريخ نب سوأ نب راح ينأ

 سرف 0 ل رش قاد ع 11 ,,اح يأ نب طوح يتبا عم لاقءلاوذ ناكو ةمج يف

 ءاتلس راف ناناتفلا تيحتساف هوار ىلا نم نايش كحضف لهصو ىدو سرفلا اهار اماف شاؤرق

 اربرشالجر ناكوإ طو> اممبقحلف ى آلا ضع امهاهذخامث تصقاف اهاو.ق قفاوف ىوا> ىلع ازذف

 00 م يلا رحل سر ازندقل هللاو لاق سرفلا نيع ىلا رظن اءاف قالا 'يم

 سرفانه ركع |امهللاو هيلع ود فلا لأ ةف يدرذ ءامع رح ىح ادب ىقراالاشإو ال عار ك١

 0 رف ءام مكنودا ولاق ةباعل ون كلذ يأر املف مل ظع 2 0 اتلفتم ناكامنا ١

 نسما تلمتشاو ءاملا جرادقفلا نط يح 0 انا مث بارتو ءاميف هديل داو هياع

 ريرج لوقي هيفو لاقملاوذ هوبا هناك جر>وكلذل اسعاد ةامسف اره شاورق اهحتف اف ناكام
 لاقعلايذلوا جوعا لأ نه # انئانخ لود نيب داخلا نا

 ااوح هاد نور اس ةيلعأ ونبو اهعيش ولذ وهو همأ عم ماسووملا ُك داق لاله ين. س رف جوعاو

 انسرذ وه اولاقف 0 مْ ماعقام لى لوأ اوان | 1 ل ينباي ةياعأ وذنب تلاقف ا

 ملا هنع مكدتاشنال ١ اذا اولاق ةلد ود كلذ: ىار انلف الا وقد ارا هع كلتا 0 9ك ناو

 نان ٍ وخإ انملظ دقل هللاو اولاق حاير وب كلذ اكان مهنا هوعفدو ؟وادف وه انيلع نعأ

 الدبإ لها امون:لملا واخ ام:4 هلداط تلد كفر دقن يدرو 0
 اممعرملا ًاجوه اب ناكيتلا ةقانلا يهو ءاحوه عمح محو واولا نوكسو ءاهلا مشب جوملا (؟)

 يط و.سالا ىنغما دهاوش حرش ن. ها ةفيفكلا ةقانلا ةمحمملارمكب لياعشو

 البق 131: لوق :نمال زادصا اف « ذك نإو اضن[ لق ام لف ل5 وزر
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 فذص هود وت ناسلا لع ينمي اودع لح ةوسلاو نتباَوذ اوكرتو هساو اوةلخ اًتحاص ١
 ءادغلا نمغرف املف دوفولا نم ةءولمم سلالاو رادلاو ريغ همم سيل نالك أي اهو عيبرلا هول

 مهجاح ن م هل اوهدقيذلا نامعئال اورك ذه مه عب راقت ناك دقو هيلع أول> دف نيب رفءحال نذأ

 لوق.و زير ديب ماقف مههالك يف عيبرلا ضرتعاف

 هعزةم قماه موب نكح * هعد نه ريذ ضع اع درا

 0 رايخ نءو * )١( هعبرالا نيئيلاءأ 00

 هعضيلا ت#ماطانو:راضلاو * ةعدعدلا ةئفلا نومعطملا

 هما ف دولا [ رواج كلا 6# هي نم رتكلا نيكل تهاواي

 ةعم لك امال نيعالا تب الهه # ةميساف اريخ اذه نع 1

 ا ل ما 6 يلم سار قم طتتما نأ

 ا يل اف كلر انك ده نتا ىزاو ىح ايلحدت
 د قا هللاو ال لاق تأ اذك أ لاقف هقمرب | رزش عيبرلا ىلا نا.ءتلا تفتلا هداشنا نم غرف املف |

 نول تحأ لاق يمامط ىلع ثيخ دقل مالغلا اذ_ه فأ نامءتاا لاقف مثلا قا نبا ىلع بذك

 اذه لمف ءرملا تناو ىلءف ريغ ءاسن نءيهو لها مالكلا اذط تنادبا لامفهماب تلعذ دقل ينا اما

 هيلا ثءيف هلزتم ىلا فرصناف 2 ماقو | و> راف رئمح 0 نامعألا صاف هرح> يف ةميّش

 نا تف دق يا عيبرلا هي هيلا ؟بهلها ىلا فارسدذالاب 2 و هب هو.2 ناك ام فءذغإ نا.عثلا

 نانلا نم ةرضحاَنْمع لعق 0م ادب تسلو دبا هلاثام كردديف رقودق 7

 هل تلزام لع اوداق الو ًاكنش دي را لاق امم كئافتنا املا تسل كنا هلا لسرأف لاق اك تس نأ

 عيبرلالا ف كلهأب قطاف 0

 لل رسل ا اراك اك ع هع ل نك لاش تاخر ل

 (رالبإ 0 ضيرزمة هيرو اممحاب شح 0 كح ن

 اليوسغو 0 مكيعر 2 هل ل م لوقثلا را 0 3 ملا ورلا ىعرت

 ونا كلام نب لفط و ةئسالا بعالم“ رفمح نب كلام ةس مه هعبرالا نينبلامأ ون هلوقو )١(

 صاغ ين خذ فارشا مهو كلام نب ةيواعمو كالام نب ةدعو كلأم نب ةعمرو ليقطلا نب

 لوقوهو هدر يف ىلىدو ءارفلا نعلوقلا اذه لقنو لاك هال عمم ن نم ها ةيفاقلال حال ةعنرأ مهلعش

 اىعاشال زو الاضيا ةدرق ليقو تام انآ نانا مج مهو ا الا لشي ملروفصع نا نعءوغراف

 مهنم دحاو لكلو يدادغيلانم ارصت# ها نزولا ةماقالب ذكر ناب فيكف رءشلا نزوةماقال نحاب

 ءاكحلا دوعم ةيواعمو قرضملا لازن يجاسو كلزرق سراف ليفطو ةئسالا بعالم ماعف هصخم ةفص

 هميض ىوريو (؟) ها نيرقملا عبر ةعيرو
- 1 8 16 . 

 اليوجس شيرنمهشيراونزاوام # ممرسساب مح ىنب تعمح ولو ىورو
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 ! 0 اناك نا يطخ ناحر اه دانا 1 ل

 ىداعت وا ملاست اههاثع * اءيلع اطيب نا ضرالا باه

 نروبسل

 ينبىلعيرازفلا ردب نب ةفيذح و>ا ردب نب لمح راغأ لاق ينام - نر وأ ىف :”دح مرلالا (لاقو)
 ىادهل تلاقفاها. اه داقناط لل ىلع ةك ارهنوذ>اودايز نب عيب رأأ مآ بشر 1| تذب ةءطاغب رفظف سبع

 ينب نيب وكنب نوكيالانءارو اماما يتااكب وينةك الاءذه تراصف ينتذخا نئلاو كءاح ىللضلحر

 اك نعذا ين]لق دعا درك نع 500 هؤاشام لا هذه يف نولوةي سانلا نال ادبا حاد دايز

 نم افو> تتاق ريعبلا نه اهسار ىلع ا,فنب تمر اهب هاذ هنأ تنقيا اءاف ىلبا ىلع يرن يت

 انهع نب هللا دنع ىمح ينادح لاق يديزيلا سابعلا نب دمت ( ىتثدحو ) اهيف راع اهنب قحاب نأ

 كلام نب صناع وهو ةندالا بعالم ءارب وبا دقو لاق ىلارعالا نبا نع سيح نب دم انريخالاق

 وهورفعح نب كلام نب ةعيبر نب ديبل مهعمو ةديبعو 20 ليفط هيوخاو تالك نب رفعح نبا

 عم ناحعنلا مداني ع ءمرلا ناكو ىدلا دايز نب عيبر رلا هدنع اودح وف-رذداملا نب نامعألا ىلع مالغ

 هعياس نورس ينعي نامعالل اهي رح ناكو لفوت نب نو>رس هل لاقي رحان مادلا نع ه٠ لحر

 هلا ثعب هبارش نع واخي 51 "اذإ ناكو نامعنلا هفختداف ةمدانملاو 1 ندح 2

 نورس حي اوناكنوب رفمجلا مدقاءاف لماكت| يعدي ناكودايز نب عسرلا ىلإو هل ناك بيطتم يماطنلا ىلإو

 0 0 مهب كلذ لعفف مهيياعم 0 مهن ة نءط نادعتلاب عيبرلا الخ اذاف 3-0 ناععتلا

 كلذ ل ف م ا ناك دقو ا أريغآ ةئماو 1 رف اموي هياع اولذدف مع 0 1 هل رفعج

 0 0 مولبان ودغيو 7 طفح مطاحر يفدسلو اناضغ هدنع نم اورد مهاجم برشو

 هند نوقلي امو عيبر رلا سعأ كا مهافل 5 هلل تاَد مهانأف وابا فرس يف اذاف اهاعربف

 1 0 يدر 3 ب الو اماتم كل 5 هللاو مهل لاقف هومتكف م حاف

 ههحو انعدصو كالا ١ لع ان لع دق كاللاخ | ولاقف عيبرلا ر <> يف همت تا سدع يف! ند 5
| 
 تقتليال مث ضمم لوقب نع هرجزاف بو مدهش وما لع رو له ديبل ل ا دانا

 ةلقيلا ع ه مشب كولر اناف | ولق ما لاق ىش كلذ نو كدع نحو ارت اني نا

 )١( ةبرتلا هذه لاف ةبرتلا ىعدن ضرالاب ارعورف ةقصال قرولا ةليلق نايضقلا ةقيقد مهمادق ةلقبل |

 لياق اهريخو لاك اهبعرفو ليأض اهدوع ع ل ا راد لهؤت الو 0 3 يا

 اهدشأو يعرم ابن >أو اعرف لوقباارصقأ عئاض الع مقملاو عُئاج اهلك آو عشاخاوتننو عساش ا
 ارابل ل 0 0 سكتو سعب 6 : , اخأ يناوقلا امدجو اهلا 0 ب

 "ين ع سماف معان 0-5 راف مك الغ اورظنا صاع م طلاق انيأ ر كيف ىرنف حبصل اولاقف

 01 وهف اره ار 3 هرطاخ يف ا هناسأ ىلع ءاح اع ماكتب ع

 هللاو ما اولاق را أملف 2 ىد هطسواب مدكا وهن الحر كري دق هود> وف مهراصباب

 دحلا يف هلاق ةحرفك ةبرتلا )١(
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 ام اهلوق اما ناظقلا وبا لاق ةقام ىلع +1 الق همم الو الغ هتعضرا و انتي هيدلوالو اعدت

 نأ وهو انتي هتدلو الو اهلوقو ضيحلا لبقو رهطلا ريدفف هلا مللوقتف امضت مهم ًادحاو تلح
 مىا البق هتعنم الو يبدن بلحا نا ليق هتعضرا ام ىا اليغ هتءضرأ الو هسار لبق هالحر جر

 0 000 ىلع هب ١ لاق ”ناطَقلا ونا حو حاطتا نا لاق .<م وعو ىا ةقام ىلع هتباالو ةلئاقلا دتع نيالا همئها

 مانيال ةرامحعيف تلاقو مهفصوف اهلين تروا تنب ةمطاف تلكس لاق يدسالا طاصوبإ ينأدح

 وبا اهظفحم مل ءايشا نير> الا يف تلاقو يضغا ردق اذاو يضرا لئس اذاو يغ٠أ مزعاذا سنأ ىف

 يف نهلجر نع نضع 6 نبأ ين غن د لاق يا ىن 3-00 لاق يددحقلا ين هءدلحو حاطن || نا لاقو ناظقلا

 متعاو | ا دحو املق شاك ٠ 10100 يعد ٌّق 0 ةلمش هيلع تح ر طق ب 55 ةمطاق فاض لاق س 1

 ريصل م هنأ 3 1 اهسشن نع اهدار 0 0 كر أ مْ اهنع فكف هب تحاصق اهم اند

 اذه نا تلاقف اهانأف سيقان تحاص مْ هياع تض.ةف سانلا دشا نم يه اذاف هب تشطبف اهمشاوف

 يندارا اذهناتلاقف اهانأف سناب تدانفهب كياعف ين ربك | ىخا لاقف هيف يرئاف ي-فن نع يندارا
 اهللاقفهل كلذ ت رك ذف اهانآف ةرامعاي تدانف هياسف 2 يخا ا أ لاف هيف ىرت ف يشن نع

 لاقفهلكلذ ترك ذف عيبرلا تعدف كنم ربك | وهف كاخا انوعد 0 ينإاي هل تلاقف هلق داراو فيلا
 حاطنلانبا لاقسهذف بهذي ءول>و مكفيض اولتقتالو مك.سا اونزت الف مين اولاق دايز ىنباي ين وءيطتقا
 53-- سَ يإ ا + رعسا صل ِ ِغ اح لاَشو ريهز نب دقدنأ لاقي ةءطاق ن 0 دايز 3 دع 5 هشناا هل لاقو

 م ذم و رم و - ةينح وذ :

 عب رأ 10 * مرح يتمركم و يدو يرسم

 هبرح اودار مس اموق ب اخ مف ملاخ بشرا نب ةملس لاقو

 خيش اأو شق 3 نأف د ا نوفجر انيلا ا

 عيزيوهومامالاهماسعأو *# هلاذ بوت ل 0

 06 ولا تس اذا »# أمعصت نظر 1 ءاذبقيقر :

 عويس »و ءاروعلا نع مدأ * يدعلا ىلع لق 1 ”ىلوا | ىلع فوطع

 ةرامع ن 0 0 نه لدحر لاقو

 دا 1 مها يف # ينةظفأ ثداوحلا نكت ن

 ضيحلا ل.قم دنع لما وهو اك مال عضو هنا ام هللأو 0 طئلات | تالاق هظفاو ارشطبات 1

 الويند ايينجوزويااليغهتعضراالو ساراالبق نياجراا جور>وهو انتي هتدلو الوءرقلا رع كد

 ف ةلوأك ا تدق بلط و 0 8 وهو ةقامىلع ةثنأ الو راهنلا هيك 1 برس وهو البق ه:هرح

 ن ت ىو عض و.ةدام يف ارش طبات مال برعلا ناسا |



 )ة١(

 هصخامتاو توولا كلذ ىف هئدنإ نبنا ين! راج دال جا لق ند دق هلوق لماكلا نه هضوىع |

 برحال امف ضو يتلا تاقوالا نم ناك هنال ذئي هنرك ذب نوف لوقي ةراغلا تقو هنال ةبدنلاب

 ءاسنلا لوق اماو ًاحبص تاريذملاف يلاءتو كرات هللا لاق تاراغلاو“

 ىنحك فوغ لكل هكذا «بار شكلا ظل ظ
 ءانغلاو ىبعلا دايز نب عيب رال رعشلا * فيضال اهب وسغ دنع وةراغال سءشلا عولط دنع هترك ذ اهئاف

 ملعا هللاو ق>حسا نع رصنللا ير يف رصتملاب ىلهر حرس نإال

 نما ادوه هةصقو ةرايخا صضعلو دانز نب عبرا بسلا ركذ جس

 سيعنب ةعيطق نب بلاغنب ذوع نب مده نإ بشان نب نايفس نب هللا دبع نب دايز نب عيب رلا وه ١

 نب ثيد نب ضيغب نب راغا نب ف.رط نب ةنراح نب رضلا نب ور“ بشرألا مءأاو بشرألا
 ةيواعم لأس امو سناو ةرامعو عيرلا مهو ةلكلا اهننيا لاقي ناك تابجن ا ىدحا يهو نافطغ
 تامحنملا يفو هال تانو. دا قف 0 نا ماع رظحو تا .حالاو تانويناا نع ب رعلا ءاملع

 اخو صودالا ما ةيونغلا حاير تنب ةييح اهاقو اودع ن د ا تنب ةءطاف اودع ثال

 نب هللا دع نإ ديز نب كاللأم َّك كا دنع تدل ةيوامو بالك نب ِ هه> يب ةعمرو كلامو

 هللادبع نب ديزن, (١١س دعن, ةرارز ينب ةءقاعوب>ا>و طيقا م أ ىهو مك نإ 32 مراد

 لاق ىديزء لا ىدموم نب دمت ىنثدح لاق دربملا رمصيوحالا رذمح نب دم ( ينريخا ) مراد نبا

 دم اس د> لاق ىدسالا نسحلاوبا هب ينري>اومئا هربخو هلظفالا وحاطنلا نب , طاص ن 3 ١

 رعلاتدعفةعيسيدعلا هللا دع نب دايز نم بشرا تنب ةءطاف تدلو لاق حاطنانب اص نبا

 تسري هرايخ مهو ةنال“ مهم نإ نيبحاملا

 الا1و باهولا وهوةرامتو لماكلا هللاهو عيبرلا مف لاق كلذ لثع يذحعقلام امه نب ديلولاو ْ

 ور+ وقدحال وهو كلامو نورطاوهوثر 1طاودربلاوهو كفو ةعقاول || وهو سراوفلا س 1 وهو

 ناعدج نب هللا ديع نأي ر.هلا نان وبأ قثدحو حاطنلا نبا لاق يوم نب دمت لاق كاردلا وهو ْ
 تلاقلضفا كيذب يا ةينيلا هذه برب كتدشناط لاقذ ةيعكلاب فولط ىهو تسرتلا فب ةمطاف يقل

 7 خ”د_>و حاطنلا نبا لاق لضفأ مهيأ 000 كا 0 0 لب ال ةرام لبال عيبرلا ا

 را مهيأ اهني نع ةءطاق تلئس لاق ءاسنخلا وأ يف ا ل .دعلا صفح نب 06 ناظقيلا

 ممم م ادحاو تامحام(؟”) هللاوما يرداام يشبعو سيق ل 1 3 ةرامع ليدل عسب رأ 5 ١

 سوماق هأ رفزك هاوس امو نيتءذطل صدع )١(
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 هف نأ رفح نإ لاقف هيلغ ايشغم رخو لح رلا قعدف هتاغف ءايإ هينغ اهل لاقو ةزعب اعدف من لاق

 تدع: فلا 00 ًاكنع ينخامو لاق 00 غلب اذه لكأ هللاق قافأاماف 1 ىلع حضن ة ءاملا ءاملا

 اكس نإ يلاحن وك, ف كف اه ا اهريغن م هتعمس نيح ينأانام تيار هقلاق 59 يما

 اهذخ لاقو تح رخأف ارب أف 0 لاق [نارنإ اهقرمفا لاك كلم لع ردقالا13 اه

 يش تا او يضع تقألاقو هنلحرو هيدي لحرلا ليقف ضع نغعالا |« ١١ ت رظناماللاو كل ىهف

 مالغاياذكه اكلطع نأ ىكو اامناقت اريثك» ءاعدهلاعدو ىلع ىلإ تددرويئوق نيب شدعأ قتكأ رو

 1 معو هن مع : الكل اهني لثم اهعم لحا

 م7 توملا اده ةبسل -

 .٠ وص :

 اعرفلاف نيدحلاف روغلات لاو #* اعطقنا اهلبح ىنماوداعس تناب

 اماصلاو بيشلاالا تداولا ف © تركت ىذلا ناكاموينت أَو

 همنم وهيفاثلاتيبلانأ يم.صالا م ءزو ةيلعل نب سد ينب 6 يشعالل رعشلاو طيس ملأ ع نه هضورع

 همت نءىجءدالا ىن كنا ار نعيديزيلا سا .ملاني دم ( انريخأ ) يبثعالا هلحتو

 وهو ىمعالا هتلحم ادحاو ًانِسالإ هلع مل طق ايش ءارعشلا ن ءادحأ تلحتام لاق

 اماصلاو بيغلا الإ ث داوحلا نم ه تركت يذلاناكامو ىنتركنأو

 هعفدو كلذ قحسإ ركنأو ديماهنأ ةنإب نور ركذو يطسولاب لوأل يق فيفخ ءاليملا ةزعلءانغلا
 ناكلاق ةبدع> نبا نع مالسنإ| يف ينادحو قحسا لاق ةليخ «]ليقو يا هلل هيفو

 ةزع يف كل لهي أو تنأينأب هللا رفعج نب هللا دبع دتعاموي ينأف ءالبملا ةزعب. ايحعم ا

 كلغ تيفأت كروم ألا ليمخال اجا ا ينابلاقف ل اوغشم موي ءااانأال لاق املا تقتشادقف

 له أ جضدقف ٠ ءاذغلاىعد | 00 اها ىلع ريمالا لودرو اهامنآف لففف كاد تكا ينتدعاس الا

 هل لقف كيجاص ىلا عجر ارفم> نإ هل لاق مهءاسأو م ماحر تنتفدق كنااو رك دو كنم ةنيذللا

 تا 2 2لتر سس

 تا 5 1 تع ةأرماوأ دسف ىل>ر اعا ةئيدملا يف تيدانالا كيلع ميقا ينع

 يبانباو م ةدح نا لخدو هش د 0 ف كاذب لودرلا يدانف رس اكو ا ربظيو هف رعنل

 يم'طقلا رهشا هتنغفاثياغف يتاهو تكا ل ومالاهأ لاف ه4عم قيعع

 ليطلا كب تلاط ناو تياب ناو * لاطلا اهيا ملساف كوري لن
 توصلا| ذه تءوس نا دع كباكر كردا يئاراا٠ رفعح نب هللأ دع لاَقف انرط قع يبا نأ زيهاف

 رذخا عضاو» ٍُق يناغالا ند رابخالا هذه يفام ةيسسنأ تضمدقو لص نه

 «© / ا

 1 يسب اناودت ب تنانلف حو كلام تقع ارو رشم ناك نع

 2 2تلتلسىس ع تلشللسمللاللظاَغلا 2ته١[لى[ى[ىجىرى1الل 22222



0 

 لبقملا داوتسلا نع ن ولأسي ال < منوال رج ان قح قوتعن
 يام مهرك دل يرمعل يسافلا كيا لي مج كيت - قيال اول

 د اهنم وه ىتلا ةديدصقلا نف هيف ىنغيام رئاسو تومصلا اذه ةبنن هل

 كس وص

 لسلسلا قرح رلاب( ١7 قفصت ًاساك# ماع ضيرربلا درونهنوقسي

 (؟1قشمدي عضوم صيربلا
 لوالا زارطلا نمتقوتالا مش ١ مهبا احا ةعرك هو>ولا ضرب

 ىللقملا داوسلا نع نولأ- را # مهبالك رمام مح وكما

 ليش بار 3 هيقو ديشن هؤادتيا لوأ القت 0 تا نب 200 7 هنق نم هيف نأ نشب 0 د

 هلوق ةديصقلا هذه نذ هيف ينغل اممو هنق تال وأ

 ©« ' وص

 لصضفملا اهاخرأ ةحاجزب: © يتطاعف ريصملا بلح اهاتاك
 0-0 ان 3 ف اع تدصقر ةحاحز,

 اهاتلك ىور, اهريغو ور#و قدحسا 0 يلع_سولا ىرأ ف اًقلط٠ المر ىلدوملا 6 ةاثع

 | مملا حتفي لصفمالو داصلا 2 و مملا ريتكب لصفمال ىوريو ريسصملل لعفلا لمح ريصعلا ب

 2 نع ةنامحإ . نع ةياكح دربملا ن شفخالا ناماس نب ىلع كلب ا ناسالا وهو داصلا 1

 | نب دمع نع يري رلا قبه ردح قسدل كاف هانا رع اجا ىلا ثيدحلا عجر يمدصالا
 ااذعا م كسا لحر هن ل -ح | ا يثأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ظ ىنغل نيساخنلا ضدبل 4 ةينغم ةيراح عمسف ر هءح نب هللا دع 6ع يذغإ ناكو هقفلاو معلا

 ءاطع هللا < هيلع ناك" كرب 0 4 ,) 0-0 د امطقنأ ايح يي“ ٍ تاق كان ان

 اعقو ما موالا راطا ىلا اش * مهسلاحا ماوقا كيف ىنمولي

 و دوسلا اذ# أهء نع عمسو ةيراجلا ض رتعاو ساخللا يلا ثعبف هري ر ةع> 57 هللا دبع عابو

 ع كاف لحرلا كَ ُثثعد مْ رم فلا ناعب راب اهعاشباف ءالل. ا نع 0 تااق هدا نم اهل

 ةيراخلا كلت هنع هيذخا نم توصلا اذه عمل نأ نما هل لاةف هنع هقدصو هايإ هءلعأف هربخ

 يشم ى

 أ َن

 ل كرال| محيفم هأ مظعالا قشمد 0 نع وماقلا ديد يورو )000(

 رص هلاق فغش ي أ ىلوالا ءا ١! مغيب ا 0

 ( ربشع سداس يناغالا 85
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 2غضصذ ااا ااا ا ا ا ا ا مااا اا

 مانلايفىريواح يس بهذي * اهفيط ينقزأ ةيئج ©

 مارب فعنب ردسلا اهقلام # لفطم ةيبظ الايه له

 ماغبلا فيعضوط+ اب راتم # هفرط ارئاف الازغ يعرأ

 مامغلا لالظ ت2 فص رهف # درا ثغل اهاف ناك #

 ان

 مايه ق اقر طسو يد بد

 ماظملا رتف كشوت ةقايرد

 ةروس اط ءابهبصب جش

 * مك اننذ ساكلا ىف بدي

 2 مخ نايم ره نك

 ماز1اديدشي رفذل قات * ننرب وذ رخحأ 00-6

 ماتقلاب اهلها ىعرت ءاهش # تايقاذا راجلاونب يموق اهف لق

 ماضخلا موب مصخمتالو ىل وم || ةردالو راخا لوخدل

 نك لاودالا اذلا قا طشولا ىرخم يف رولا قالاطاب لمر فيقخ دنعمل ءانقلاو نادل رعشلا

 ال رفا نم رد ننال قر نأ يانا ل دوررشعداطاو عماتلاو. ارلاو تانبالا
 ند> وهو حازم بر فرعت سوالا نيبو مب تناك برح يف ناس> اهو. تاسبالا هذهو '

 تد_دشحو سوالا ثعمج لاو بتءص# 2 نع لا ء يرد هري / 120 ( مموصح ن*

 كلذ غاب و: ماز» ند اب 2 رش ناك َىَح م 0 كي ىلإ 1[ 0 نسف ١ نأ مواع 0 | ,مالحأ 1

 ااه 0 ناك ينأ نب هللا دلع نأ كلذو ةذابع نب دعم ميلعو ذعموب اور حف ا أ

 كلذ يف ناس> لاقف سوال ذئهوب لوطلا 0 ةريث 35 لد مل تاو ادي الاتق اولتتفاف

 مايا ينمو يلا نءظ٠و * ماقملام وسر نادح جاهام

 نادم نع نجلا نب مهاقلا ير عير دع 5 م )6 تاهل را ذولا

 تيب ركذ ام ةنيدملا لهأ نم لجر لاق لاق يطاخلا مههاربا نب نامع نع يدقاولا نع دعس
 تان ناسحت

 درغلا 0 طوطو عتب علا قاف ف نان ديلا د وها
 مف كلوش يت ولا هتديصق نم تيبلا اذهو لاق ت :ك 6 هو يف تدع الإ

 0 7 00 0 ا ا كانو قيلتس عفا |

 لا نق نفرح كلذ( يزيح )"ايي ك 3 نيتلا نعيوازلا ريغ ريحا اذه اس ىورتتدقو:
 ريب زلا نب هللا دنع نبدابع نب يي نبباهولا دبع نينا ا هيرو نع رير> نب بهو 2

 نب نة رلا ديع انعمو ةئيدملا نإفأ نول هليفا دنع ةرعر رقإ نواس قو ىلإ لاق. شن رو نم خيش نع ْ

 ؟رسبأ نحرلا دبع انل لاقف انيلع كلذ قثو هلوذد انهركف زناسح نذاتسا داما نا ناسخ.
 ينغاو ا ريقع عفر نأ هلت غل 0 لاق 0 اق سا نآلا:

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ربق * مهبا ريق دنع ةئفج دالوا
 ا ك9 1 10 ا ا ا ا ا تا ب ع م رج رس لسع سس . سم بمص لولا ب دي جس بس بمس ص سو م ب م و مع سس ل ممم
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 لاق لوألا تدق يبدصالا نع ةيش

 د> !نمءاقليلا نود سأؤت * لهقاح باس ىيلخ رظنأ

 دتسلا# :ناذطلا نيت نسحم * |١ نم انطره نا ائعش لاا
 دربلاك هو_جولا ضيبو طيررلا يف عمادملا روح اروح ناع

 درةلاك تاحلا هيلع جلنلا ليج امودو ىرخت نود ند

 ددجح خبرس لك نم نمطقي * امو تاسحلا ىدياو يفا

 درغلا صاسملا تودو حبصلا قافيف نامدنلا ثيدح يوها

 يدإب يدتحان هين-حروصي * تطيهام دعب اًدعش 3

 ىذن ترش اذ عل ىدح < الو سيبحلاب 1

 | ىلا وزرع ناا ىلإ سم ليف فرنح ةقورصلا ليز رايك 2 ل17 1 ا
 | يف قاطم لوأ ليقث تاسالا نه هدعن امو تطرعام نع اين لود # ىله طا لإ ال 7 |

 5 تيم قا هدهر |1111 ىلطعسولاب ليث ينا' محرلا ديعل اهفو قحسانع رصنبلا يرحم

 لا 5506 احور 131 7 2 تهد٠و.ىدقاولا ركذ ايف ناسح

 | اهسن ىف هك دام لذ نالككلا وو وبا 1 ك1 مل نب نحرلا دبع ور ىلا ما اه

 مهوحيي لاقفدهودرف 00 مهول ىلإ امطخ هنا فدوو

 عوذوفنادح 2 ممودو # مهاوقءابرملا ىنب نع ينا دقل

 عوجلا هراد ىف هاف اراج * انلزالادرالا مدا تعاد

 عواطقم ءاياعلاو دجملا غنابينا * بسح اوونامم مهعنءيس ناو

 عوأن مذ لاويبدج ىو يفو# حاب ع اومعز اولعدقو

 عيقافالا ظعلا اهلل اذإ # هبثيغت تا ءاثعش ما ليو

 عوزتم طاينلا ن . ركب عارذ * ةكراب ىهو اهالص يف هناك

 دبع 1 نع دانزلا ينأ ن نب مماقلا 36 ءرذنملا نإ مهاربا نع ريزلا ن نع يرح 0007

 تناكو دوم ن 2 0 تلي 'ةده اكسل لاق ليز نب ةج راج نع نمرلا

 ةاروتال ةساردلا تبب ىلت يتلا دوهلا سار اند. ءاتمااو ا ناكر كفل ةقعا ك ني

 كلذ رك ذب ناسح لاقف مف ردق اذ ناكو

 «مايالا ىدمل له م أ »# دنف نه م ركلا يناصت يف له

 0 0 «# .امكلا ا

 د_سالا ةدباك اوءاضي ملم # وقو ناسالاو فيلا يل يبي

 هلوق هب ىنغو ءانعشيف تبان نبناس> هلاقاميو ءانغلاا مف ىتلاتايبالا قا ركذو

 مايخلا ينيمو يلا نءظ٠و # ماقملا م وس ر ناس>جاهام

 ماهع يداوب ه_معلا مداقتا * هداضعأ مده دق يؤالاو
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 دحا نم ءاقلللا نود رصس * له قاح باد ىليا> رظنا

 كت نا نم هبجيتنام ىنبعأف ناسح ىبب انداز اذاف اديز نا امملا “يسوي هنباو ىكبي ناسحو لاق ظ
 يدقاولا نع هيبانعقحدا نب دامحن ع عبكو (انربخا ) ذئءويتباثنب ناح رسب كيك كفو هأنا

 ئ لآ يف ةبدأم ىلا انيعد لوق, ديز نب ةجحراخ تء.س لاق هربا نع دائزاا يبا نب نمحرلا دبع نع
 ذئمويوهو ةدحاو ةدئام ىلع اميح ا:ىاط اه ا دق تبان نبناس>و امريضُل ةح راخ لاق طب

 نيديلابوديثاادبلاب ينمي ن
 اهادحانيتيراوي اونا ماعطلان م اوغرف اءماف هدب كسمانيدب ماعط لاق اذاف ًاههع شين ةنآل ءاَودلا ١

 دب مادي م 5 طاأهنبإ لأس مامطيقا اذإناكف نى عاف أهعموهرمصب بهذدق

 تا نو ام ابر ع 21 يوهم ايدحاو ايل صئرحالاو ةقاز
 20 اللا نوف خص دم لع قا بابن ىللخ ر غنا

 اود 00 نافل امد افق اير عر اهم ]محق ,أ دق © لوقي 1 عهسأف |

 , ىلا هتحاحاملوقيف هونأ' كف انئفت نأ انهلا ريشي امن 5 اذإ ن>رلادبع هنبا ىرا 6

 ددع نب ديعس تءمس لاذ: ي رئظلا دع نب 2 0 ا 0 يدقاولا لاق هيبأ ءاكإ

| 
| 

 ا عضوَو هشارفىلع ىتاتسا هلزبم ىلإ طين 2 535 نم ناسح باشا ال لود ناسح نب نحرلا |

 ىلايل ديب يانذأ هتعمسام ًارمأ اهتبحاصو ةس ةبار ينترك ذادقل لاقو يرذالا ىلع هيلجر يدحإ
 ةيمورلا,نينغي تايمور سه نابق رشثع تراردقل لاقف ساج مث مسبتق مهمالا نب ةلبج عم انقلها

 نم هينغي نم هيلا دش ناكو ةصيبق نب سانإ هللا ا 0 لع ءانغ نيئغي سمح و طباربلاب |إ

 00 الا فاعفاو نيماتاو نماالا هت شرف تومالا نلح اذإ ناكو اهريعور دك لعايرعلا

 ' هل دقواو ةضفلا فاخ يف حرحدلا كسل! يتأو بهذلاو ةضفاا فاح يف:كسملاو ريثعلا هل برضو
 وه لصفتي ةيفيص ءاسكب هباحأو وه ينأو جلثاب نطب ًافئاص ناكناو ايناش ناكنا ىدنملا دوما
 ىلع علخالا طق امويهعم تسا>ام هللاوألو هم تاع كنفلا ءارفلا ءاتثلا يفو فيصلا يف اهب هباححاو |

 ريغ نه لذبو كدحو لهج ن رم لح عن 1000 اح نم يريغ ىلعو مويلا كلذ يف هيلع يت جلا هبا

 ءاحف كرمشلا ىلع ذئموب نيو 0 0 طق ىند 0 رام ثيدح نسحو 000 هلك ظ

 قم دعا اذه نوي رشت نودلم مويلا متأو رك امو رخ !ةنكر و رق احق مالسالاب هللا

 اممراشو هتحاص تحاصي ْيَح حادقا ةناللع د بارسال اف َتطرلاو هزل 0 خيضفلاو رغلا

 نع يرهوالا 1 دنع نب دما( ينربخا) نوه الف لبالا نثارغ ثرضت اك هيف ترضتو

 3 © 12 ها لع دانرلا يات ناعرع كاجيصلا نع ىرتازلا تضم نع ينيددملا بويا يبأ

 ع ءالملا ةنع 55 د 7 ناس> سولج ائيلع لق ماعطلانم انغرفاملف هيف دازو هلثم ديز

 3 ا د 4 لع قا تايب للخ نلكا
 مولا راس مكمل هللاحبقف يتسا< متهركدقلامأ قسافلا لمع اذه لاقمث ردس يتح ناسح يف
 هنأ ها نع وةورع نإ ماشه ر ب لاق بعصم هم نع ريب زا نء يرح ينريذا فرصلاف ماقو

 كر هركذ ام 7 0 3 نحر لاديع هنأ هعمو ناس> يعدو نا نهز يف ةبدأم ىلا ىعد



09 

 0 نع يأ يندح وا قدا لاق اف لوقلا ن م كلذ لثع ةليمح نع ديعم نع طايس نع يأ

 اهب ناكو اهنع ذخايو اهءانغ كو ةزمع نه عم عم سال ةنيدملا ىتأي هنن ةلادح يف جرس نبا ناك لاق

 ا نم ل اك ىلع ةلضفملا راصن لا 0 لاق ع لسانلا 1 * لكس اذا ناكو 56

 مه ناك زرحم نا نأ ةي را نب ماشه (ىدحو لاق ) ءاسنااو لاخرلا نم ناديعلاو فزاعملاب

 ( قحسا لاق ١) عاتحا ؛ ناكو ةزع لحا 0 رهشأ ةنالث | م مقف تالا ةنالا“ 2

 ىف ناكو «الملا تع لوم وانا 5 16 2 ن0 ينغملا ريرح نع يجمللا ينثدحو

 مالسإو لضاف ىق قاخو عراب لامح عم ءاسنلا نم ىنغنم ةدايس يع لو. اهركذ اذا ناكو اهراو>

 أرب أ ناكام كيجات هل ةناح و ءوذلا نع ىهنتو هلهأ نم ور ١ ا سد هبوشيال

 اي اك نب اهتلحم لهآ "نسور قع رطلا ناكف :اياع[سولح تاع ذأ تاك لف  ايالخ 1
 ان ىلا كلذ نمو لوقلا اذه _نييوط هيف لوقإ ن نع كنظاق هو ا

 ا

 دنع ضو م نع 3 نع يعاس انالا هللأ دعو ىنثدحو ( قدسا لاق نينوط ىلع

 لاق ةبانطالا نأ رعش ىف ةفزءم ىلع ينذل هو 2 دقو ةليح

 ان رقورملا نمينايقساو *# اييحاص الع يناللع

 م فككَف 56 دقو اهؤانغ اذ_ه ديعم لاق كالذ ن را ينل طق نوعماس !| عمس اف لاق

 انإ ةالوم هنع 36 لاق ىراصن لإ 0 0 ا نع َ 0 دو ) قحا لاق ( ةباش يضو

 اطزنم ىف امودغي ةعسر يبا نب ارو قَدَع يبا نباو رفم> نب هللا دبع ناكو ةليمح ةفيفع تناكو

 ةيظع ا هبا قف 3 0 يش يف اط 8 - ةعسر نأ نب 0 موب َتَعَو مونغتف

 هكعم كلمأ ملام هللأو تتعوشس يا لاق تى كد انأاي لها د كريفل موقلا هل لاق 0 8 اق اهعم قعص

 ا 0 ناس ناك لاق يلدملا ىم 52 د هللأ 0 ا ينادحو ) قدحسا لاقو ( ىبلقع الو 0

 نإ دع نع ريئازلا نع يرد( فر ل ) ةئدملا 00 راس ىلع اههدش. ناكو ءالمملا ةزع 0

 رياكلا ل ران نب ديز نكح لاق م نع يوزخللا نسحلا

 ل 0 ءههرول ةرموا 1 تا 6 ناد رضصحو ةئدملا 2 ةماعو راصأ ًالاو نورداهملا

 بع 0 4 ءاع نع ناوح هيدي نيب عضوو 0 اذع 6 سرعأ ىعد اذ ا كلوش ناكو هعوس

 5 ا ه 8 نرد ماهط لاو ع اوشلاب اًواحيت 7 1 8 لزب ا مادي ماعطا هلأ ان ناكفهنا نجرلا

 ص رد :اعريخ ىرعرا الو ىلا أو ةداسو تي مالا نم غرف اذا جىد> هذبإ

 لاق 5 مشب تأدتباام لوا تتاكف هي ملدب تب رض

 0 نم هياع د قا>وىرصب نيب ربق لاز الف

 نبانع قى لصض و ولا ا ءلا دنع نبا ) يفر رح ( ل عصف وهو نادضت" هانيع تاع>و 0 ب رطف

 ُِق نوكي لاق كد 2 دنع ءاثغلا اذه رك ديزن هةر اق لاق دان زلايلا نع ىجبهصالا ن 3 ةيش

 منو انعدف ةلدام4 ل طي يب اناوذا 2 ناكو هلا ند مويلا هب دهشلا ع دهشلا نس مو ناسرعلا

 لاق تبان نب ناس>رعش نادشش ناتذق وا ةنق
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 ىطسولاب ليقث فيفخ ضيرغلا هانغو يىاشولا نع يط-ولاب المر ىلذهلا هانغ 0 نمهضو ىع

 اذهو توهب ناسنا كنكلو افرح تلق ام تلق ىنا هللادعام قسافاي هللا كازخأ تلاقف ورمع نع

 8 هدو تارت ياك دم 8 عضوم قو * ةقراود ا ةنيكس تلاق * هيف يع ؟ رعشلا

 نبا نع نوت نب لعمسا قرح دقو ريخلا يف هنق رك ذام رمج ظفلو نوذغملا هريغ اعاو ناكسأ

 هلود اموي ديشرلا تينغ لاق قحسا نع ةيش

 بايلخلاو نيدإلا ىلع انه * فراوذعومدلاوةنيكستلاق

 يدب يف طق_ف هعم كذعلو ق.اقلا هللا هنما لاقو اديدش ايضغ بضغو هدي نم حدقلا عضو

 لوسر تنبو يمع تنب يف ةعبر يفانب قدافلا ثيداح 0 5 كحيو لاقمن 0 ينام فرعو

 و كئانعىلا دع قرا دنم جر رام ىردنو كايف 12 مو هب هيلع هللا ىلص هللا

 معا هل كيلا وم عين اف هيما يتَح توصلا اذه تكرتف كيدي نيب

 تت وص
 لباوو دو> ىمسولا نويل * م.احو ينم نيب ربق لاز الف

 لئاق لاقام ريسذ نم هعساس * ارونم افوعو اناذو> تدنف

 كلغ ان ناجح ءركذ يذلا ريقلا ادعو يراصتاالا تذان نب نابل رمغلاو ليوطلا نم هضوَع
 اضيا مهنم مهو ينفحلا ةيرام نب ثرحلا ربق هنا ليقو يناسفلا م-هبألا نب ةلج نب مهيألا بق
 نبا ىلا موق هبسن دقو امئانَغ نم هيف كلثرال ام ىطسولاب لوا ليش فيفخ ءالمملا ةزعل ءانغلاو

 اطخ كلذو ةعئاع

 مد ءاليملا ةزع اغا 0

 زاحملاب ءاسنلا ند عقوملا ءانذلا ينغ نم مدقا ىو ةفيدملا |[ مكشمو راضن ل ةالوم نع 5

 36 تارشلاب ةمرغم تناك لب لئقو كلذب تء.ءسف لاحرلاب هشتو ءالملا شل تا 1لب لقفز

 ءاللب 1| تروس 2 96 .حءصلاو 244 5 نع قحسا ن 0 دار كلذ 1 5 راق ددراو عام 5 2 لوش

 ءاليملا هلع تناك لاق دام 500 نع بتاكلا ساو نع 6 اح نبا 1 2-00 ذ قحسا لاق امش يف مام

 ىنغت تناكو هفلأت الو هتعنص الو هؤادا ا ىلا ءا انغلا ىلع ةعو.بطم تناكو دوعب ا نا 2

 امتذأتسا ةقئار تناكو ةقئارو ىماسو تاولإوا هلو نر وو نيس لثم مئاذقلا ناقل ينغأ
 الع كذلاو معن امهع ةنع تنقلف ةيسرافلا يناغأ اننغ ةئيدملا رئاخ بئاسو طيشن مدق اءاف اف

 00 لاق ) هيلع مهطاحرو مهءاسأ ضرحو ءانغلاب ةئيدملا ل احا ني نامل ذو و ل انا

 ا سلا ناك ام اهرذ فاو اقام او كد اذا ةنردلا لكما 2 دجو هلا ل

 فراظأو اههجو لجأو يهالملا رئاسو فزاع و هازل عر ندحأو مملح يدنأو اود دما
 ينأد_>و ( قحسا لاق ) امدعاسم نسوا مشل ا اهقلخ مرك و 550 انايل“ ْ

 1.0701 0ص بس جا. م سس ع بس سس صج سم ساس بمس يس جل ظل سيعمل وس د حس سس يس و عج
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 اسلم

 ائيدوزذ تلخم نا كلاون * ىسمفن ءافش نا ليلاب الا

 اني أتامىرظنافكقارذ * انم ناح وليح رلادفا دقو

 نمو ضيرغلل اضيأ هنا لاقي ليقأ فيفح هيفو شوحو ورمسنع رصنلاب لوأالبقت ضي رغلا هب ينغا
 ديعلاف لاق دا نبا قراط نع ريبزاا نعيم رح ( ينريخا) حرس نيالا هيسني نه سانلا

 ةسبو يأ قى 1 تأ رفدحسملا يف ةسااح ف وعن 0 تب يدءس تنك 2 نمحرلا

 تلاَقذ اهدنا اهمداخ اعانأ هفاوط يذ# ل كغاو ُّط تديضق اذا هبلا تاسراف فاوطلنا 0

 لاقف ُش رث نم لاح1+اتابر كن ١ سلب لوان 3 هللا مرح يف ارداد لا زبام ة 0 ينأ ناي 1

 اهدشناف ؛ فت تاقامو تااقك ف ؟ تاقام تمس اق كنعاذه ي

 امرقااتط تت 0 5 * ىدعس لاجتيأر 5 0

 نب سهأت 0 يرظناف اليحر » د كلدأ نايدعسا

 اع دعنا 0 نب هللا دبع ىتثدحو ( 3 ( 0 كرو هللايوقتب -

 نبا 5 2 3 2 ل ام اهاقورمت 5 0 ًافةرازف 28 0 0 يدعس

 لاق يوزلا ن جرئاذع نع :ديعلا ن نعدح اولا ديعنب قرط ي ا ا ) قيدصلا

 ضع انا ىف؟ اهل لاقف ةلغب ىلع ريسي وهو يرااف وع نب ترا تب يليأ ةيراقا كبر © ىب

 لاقف تفقوفكيف تلقاها

 انيلونف تلم نا كلاون * يش ءافش نا ليلاب الأ

 رك دف نعم نبدمم نع ردنملانب مهارإ ربا اذهيوردقو تضمو 05500 "انتعاش لاق

 اطولح نال ح_حصلاوهو تالا انعام انا فروع ترعى ىلا ىلا خماعإ قد 7 أنا نأ

 مهويورأ اف ريبزلا ةياورو فوعنب نحرلادبع تنيىدعسإ هنماهب ه هادرا أ ضصرا نم بالك ١

 تناك لاق مالس نب دمت نع ريب زا نع يرح ( قر 6 ( يبل و ىدعس يف نب عقلا طالتخال

1 
 ا

 تديلاب فوطإ ةعسرولا م تأ رف ما نأ حلاو ةسلاخ فوع نب نه رلا درع تنب يام

 مرح يف رفاعة ةعمر يبأ ن اا كار 56 تلاقف اهانأف انساف كفاوط نم تغرف اذإ هللا ت تاسرأف

 تعج امأ كولا نم ادع كنع ىعد هذه َّء لاق هفسلا اذه يم ىلإ كيو هللا فاح امأ ا

 هلوق 56 تاق اقال تااق كنف تاقام

 ْ كساوص
 بايلخلاو ندحلا ىلع امم »* فراوذعومدلاو ةديعست اق

 ينالطو ىده_صآ لاطأ امف # 0 ١ ىذلا يريغملا كمل

 ىناصتو ىوه 03 مال ال ذإ # انمانأ ىلا انإ 3 را

 بارش ب>و ا.ءظ ىلع ىنم نإ هيبطو | رفللا اا ديعسأ

 بايغلا ةئاما ءاسنلا يعرب * م نأ كل ذلأب
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 ىلا ةبواعم هب ثعبف هيف مأكديف هم وق نم دح ا مث سيل | ينءي يدا ولاب ةمرب رالت ا كاب الب لاق ء[ مم تاق لاق

 ةعبس مم لتقف نم ناكف هلاحر نع ل وبا لاق ايح ةهئفدق قطانلا نسق لآ هنا ثعل داي 2ع

 يميعلاةعدض نب ةصيقويلابشلا ليش نب ىند وي رضحلا دادع نب كيرشو يدع نب رحح 0 |

 ةقيس مهم او عر ناسح نب نرلا دبعو ىزتعلا نايح نب مادكو ىرقنملا باهش نب زرحو

 ىهس نب ءاقروو ىلحببلا فوع نب مداعو يمي.لا ةيوح نإ هللا ديعو ىمتحلا فيقع نب مك

 300 نب ديعسو:نِزاوه نم تسلا حالا ن؛ ةيتعو يدنكلا للا دبع نب مقرأو يلجللا |

 ع قالا يصرف مهر د فلآ 2 رود تبادل بضغمل ه 5 ربم ملف قت كلامىلا ةيواعم و 0 ْ

 رجح لتقف ةفوكلا لذ دلذ لو نولوَه نماثلا كك رد تاق قحسإ ! ىفأ ن دو ينأ نبا ينادحف

 لاق لب وط ريدالا نبأ نم ىل موب هنوم 5 لوش ةيواعم لعحو لاق نيسحلا لتقو دايز 2وعدو ظ

 دلع تشعب ةشئاع نأ ىؤل نب صاع ينب نم قدم نب هب لقوت نب ا فاح 1

 تاع. نيأهل لاقف مهلتق دقو هيلع مدقف هباحتأو رجح ىف ةيواعم ىلا كه نب ثرحلا نب نرل

 تناكو كا 1.تحاق ةممس نب يناحو يم وق ءاملح ٠ ند كلثم ينعباغ 00 نايفسيلأ ما 5-3

 لق انريغل هيف انك 6 دشأيلا روهال انب ل 1 اللا ا ريغل ملنأ الوللوشت مع هللا يخكر 2

 ارحح ير 2 نم ةأىمأ تلاقو ارهتءماح اح هتيلعام اهلل ناك نإ هللاو امأ ردع> 5

 0 معز 3 هلتقيل * برح نب ةيواعم ىلا ريسإ

 0 قا رولا 7 نار رد 67-0-- كاعل رباجلا 5-0

 ريسطم نزو امم ل ناك

 ةرؤملاو ةيواكملا كلت

+ 

 « الوحم هل دالبلا تحيصاو

* 

 0 ل ك1 ل او 8 . تير اةوطس كيط فاح
*« 

*« 

 يدع ينب رحح رجح اياالا

 # ربزو هتمارشنم هل * اقةح هيلع رايخلا لتقيري

 ريصإإ ايندلا ن٠ كله ىلا # موق معز لكف كالع ناف
 / ٠9

 انيرق اهل تيار نا باو 1 لاح تيار اذا ندا
 اننيصاتام ىربخ كزدعل « ىدعل لقف لي>رلا دفا دقو

 لءر حرس نبال ءانغلاو فوع نب ندحرلا دبع تذيب يدعس يف هلوقي ةعيبر ىبا نب ردعل رعشلا
 فوع نب ثرحلا تنب يلبأ يف رخآ تيب عم تييلا اذه لاق رمت نا ىلق دقو شدح نع يلع ولا

 وهو .ءانغ اضتا هيفو يرملا
 هلل وص



 (ة)

 ضار .ىنع تناو معاوع مركت نمي ىناهحا مهللا يزتعلا ناس> نب ندرلا دبع لاقف ضار

 لوسر ءاج ذإ مهعمل هتاف مهلا ةيواعم لوسر ءاخ دارا ام الا هللا يباف لقال يدفن تضرع الاطف

 نءالاو ىلع نةءاريلا مكلع ضرع ناان سما دقاناةيواعم لسر مط لاقف ةيناك ىتو مهم ةتس ةياَح

 ةرصم لها داهتب تلح دق. ءامدزا زن نسوا ,ء[ود اك 3 ناوك انكرت اذه متامف ناف هل |
 مهدويقب اورمأف نيلعاف ان | واق مكليبس لخي لجرلا اذه نءاؤرباف كلذ نع افد دق هنا ريغ ا
 5 انيآر دق ءالؤهاي ةي واعم باحصأ لاق اودبهأ الف نولصي هلك ىلإالا اوماقذ مهنافكأب ىنأو تلغ ظ

 ىلا ينراج نم لوأ وه اولاةنانع يف مكاوقام انوربخأف ءاعدلا 0 ةالصلا ملطأ حران ظ
 لجرلا اذه نه نورت ولاقو مملا اوماق مث مكب فرعأ ناك ني:ءؤملا ريءا اولاقف قا ريغب لمحو

 هل لاقف كرد تل ا عقوف هلتش هت الاجر ممم 0-0 5 اولاق

 0 !ءانحلا محر كل 350 اكل نذل لن 1 كمر ضو نيب ربثلا نإ هسا

 الا 21 تا ا ا 0 را ء> ملام حاس ياسا لو

 اوربي نأ الواو امنم رصقا طق ةالص تراصام هللاو لاف فرصنا مث م ىبدف يل_ههل اولاقف تيلص

 اه نإنااع ا لع كد دن انإ مهللا لاق م اممرتكل ةنا نأ تيبحال توملا ن٠ عز> يبام نأ

 ناملسملا نم س راف لوا يناف ان وملف نل:هللاو :امأ اننولتق م اغلا نها نورا 1و تادف 1

 ترسلاب روعالا <ضاقلا نب ةيده هلا يمق املك هنح ناملا نم لجر لولو ط هاو ف كلذ

 ىلاملاقف كحاص ن 32-3 اف كعدب اناف توملانه ع زممال كنات < زالكلاقف )١( هلئادن تدعراف

 0 رحنا هللاو قاوار ووقماقت 0 اي اناو عرجلالا

 فيفعن ميرك و ناسح نبن>رلادبعلاقفرفنةتس اولق يت>ادحاوادخ او مهن واتا واقأو لتقف برلا

 هوربذاف ةيواعم ىلا اوثميف هتلاقم لثم لحرلا اذه ىف لوشن ن>:: نينهاوملا ريما ىلا اب اوثعبأ

 مالسالا وخأ مف كاوثم دعبي الو رجحاي دعبتال ىزتملا هل لاقف رجح ىلا اتفتلاف امه يفوتنا ثعبف |
 الثمتم لاقف يزذعلا تفتلاف اهب يض مث كلذ وحن ىمدثحلا :لاقوتنك

 نارقلا لل اءاطق توملابو * كللاط ادعب ربقلا ةاقثب ىنك

 كالا راذنلا ىلاةنئازلار ادلا هذهنم لوقنم كنا ةواعاي هللا هللا هل لاق يمعتْلا هيلع لخد املف

 0 كلوقهبف لوقأ لاق ىلع يف لوقتام لأقف انءامد تكفس مفو انتسب 0 اء لسمو ةمئادلا

 يناريغ كل وه لاف هيهوتةساف يم كلما هللادنع نب روش ماقو هب هللا نيدب ناك يذلا ىلع نيد ن

 9 0 لزق ناطاس هل مادام ةقوكلا لخدبال نا ىلع هقلطأ مث هسيحف ًارهش هسباح

 هل لاقف ناسح نب نة رلا ددع ىلع لبق وام ١3 تاف ةفوكلا ىلا دوعيل ةيواعم ت و

 نيهانلاو فورم نيمآلاوا اريثك هللا نيرك اذلا نم هنا دهشا لاق ىلع يف لوقتا» ةصرا

 قطابا وباعرا و ملظلا باوباحتف ن٠لو اوهلاقنائءيف لوقتاق لاق سانلا نع نيفاعلاو ركذملا نع

 هصئارف لصالا لعل )١(

 هع تطل لذ ةساتتتا# جاده ل اتع ع 2ج كت  ك . كت ص م تحتال مخصص 27 ديا وص اج يسع اعلمك متم جس دمج معتم عجم هم دس عسل تمص هع يمس سس هر ل طامم

 ) رشع سداس يناغالا 55500



 نوعدب هموق لش فرصنا مث ن كف ىف ىنظفحي ناو نكمي 1 الن و>راو توعال يح وهو ىلاعتو

 رجح نب لاو هلدحتف نينمؤملا ريما ىنع اذه اوغاب لاقف باتكب "يناه نب حرش ءاجو ةيفاعلاب هل

 ىدع نب رجح مهو قود نه لا.ءاىلع هودب اوس ءارذعج ص ىلا اوهتناوح مهب اوضمو

 يناسثلا ليسدق نب فيصو يرمذخا دادش نب كي رشويدنكلا هللا. دنع نب مٌمرالاو يدتكلا

 ىلجبلا ىمس نب ءاقروو ىلحيلا فوع نب مصاعو ئمدتلا كفافعَني مرك و ىدلاةعيبض نب ةصيقو

 01 نإ هللا لغو يرقملا باهشأ ني ررحو نابزوعلا ناصح نب نمحرلا دعو نانح نب ماكو

 يطععاللا ينادمطانارع نب ديعمسو يدعساا سنخالا نب ةيتع اهو نياحربدانز مهعبتاو يميمتلا

 لها ىلع هارقو اءماتك ضفو 0 رثكو ردع> نب لئاوىلأ ةيواعم ثعيف ريشعةعبرا اوناكف

 اما نايفس يبا نيدايز ن٠ نينمؤملا ريما 5 ةسىلأ ن نب ةيواعم هللادمعا محلا نءارلا هللا مس ماشلا

 نا هياع يغب نم ةنو٠ ءافكو هودع نم هلادأف ءالملا نينمؤألا ريءا دنع نسحا دق هللا ناف دعب

 اودصن ونيماسملا عام اوقرافو نينا ا اوقاح يدع نب رجح مهسأر ةباسلا ةسارتلا تغاوط

 نيدلا وىملايوذو مهفارشاورمدملا له راع توعد دقو مهنه انذ و مهلع هللا اهأفطاف ايرح انل

 رمعملا لهأ ءاحاص ةداهش تيتكو نينم'وملا ريماىلا مهب تثعب دقو اوعو ارا مولع اودهشف

 را يلجبلا دسأنبديزي لاقف ءال“وهيف نورئاملاق بات كلا رئاملف اذهيلات 7 ىف مهرايخو

 نم رلاهللامسإ ار هيلا عرش با اك لئاو عفدو اهتيغاوط م كبةك مأعلايرقيف مهر نأ
 6 ادايز نأ يف اب دق دعب امأ 'يلاه نب حرش ن٠ نينمؤملا فاشن ار ف ميحرلا

 وردنا ساو 7 زاا ىنؤيو ةالصلا مهي نمي دارحح لع يداك ناو 0 ظ 00

 85 0016 لع ات 1 حدف نا ناف َمدلاو لاملا غارح رك لا.نع يمني
 تصضتقاامتءهفدايز ىلإ 5و اذهدع موقلا سيدعأ مكن داعش ندهسفن ج جر ادق الإ اذه يرأام

 0 نإ را ناحأو لضفا مهلتق ْنا رااح مهيلع ةداهشلاو هباعأو ريح نحن

 داهش عم مهيف كراع سمالا هابتشال تبحت دق يميتلا ةيحح نب ديزب عم هيلا دايز بتكف مهلتق نع
 هيلاهباهحاو ار> ندرت الث رمدملا اذه ىف ةجاح كل تناك ناف مهب مل 3 مهو مهيأع مه رمعم لها

 اهليقنال هّتءرب ىلعان|نيئمؤملا ريمأغابأ ر ح> هللاقف دايز هبستك اع رحت هبادصأو رح ديزي رق

 هريخاو باتكلاب ةيواعم ىلع ةيحح نب ديزي مدقف ءانظالاو ادعالا انياع دهش اقوال حن الو

 نياجرلا يما يف هللا دبع نب رير> بتكو رح> ن. اندنع قدصا دايز ةيواعم لاقف ر>- لوب

 هكرتف ىدنكلا مقرالا يف رح> نب لئاو بلطو هسا نب ديزياو هل اءمهوف ةلحي نم نيذالا
 نآرع نإ ديعس : ىف يناذ.طا كلام نة باطو هليهوف ضال نإ ةيتع 3 روعءالاوبا باط

 ةرييه نب كلام ماقف هلببس ىل>ذ يح ىلا ةيو> قت هللا دنع ىف ةءاسم نب بيبح باطو هل هبهوف

 نيمصخلاو ىعاضقلا ضايف نب ةيده ةيواعم ثحاو هدب يف سادو بيذغأ هعفشإ م ندعح ى هلآسف

 يم.ملا لاقف ءاسملا دنع مهوتاف ولا هوس للا هل لاقسام يتماو ىنالكلا هللا دنع نبا
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 لاق كقنع نيرضال وا هننماتل لاق تءءس امع تازام يءاوملاو ىد#لاب ينتحرش ول هللاو لاق هيف

 نحخالا يف هوحر طاو 10 ورد لاق هللا ءاش كا ىتدلو لقا كلذ ل -- هللاو اذا

 عابرالا سؤر ىلا ثعبو ند هلا ىف الخ حر , رمع قمل بع ني ردع تاكاذ ند دار يش

 ةيلا عم ار د نأ اودهتف ينوه يأ نب ةدر ونأو ةريغملا نإ سمش دبع نب ديلولا نب سيقو

 دمك عن ل25 ثنا 00 ورم معو -- 1: نجح خف لع اودهشا لاقو ري 6

 هود ع ند 5 لاو هيلع مح رتااو باري ينأ ردع رطأو دايز بيعو ةفيلخلا مش روظأو عوبملا

 لاَدو ةداهشلا يف دانز رظنف هيأر ل 0 ”قعو لاا 003 نيذلا ءالؤه ناو هبر 2 هأوا

 ع نب ةدرب 1 ةكف ة 0 رم رك أ 2 3 نأ ا ةمطاق ةداهش هذه ناظاا

 1 ننادأ ترد هلل ىس وم 6 8 ةدرب وبا هيلع دهشام ماك ه محرلا نمحرلا هللا مس يف- وم

 أ عوملا هب هنلا عمجو هل ةفلاو ب 2 اعدو ةفياخلا نءل و ةءاقباقراقو ةعاطلا علخ يدع نب ردح

 لث» ىلع دايز لاقف ءاءلض ةرفك هللا رفكو ةيواعم نينم ْوملا ا علخو ةعببلا ككن ىلا وعدت

 ةنالثلا عاب رالا نور دوتشم قع الا 5 قاع عل عطق يف ندهح 0 هللاو اودهثاف ةداهشلا هذه

 | ناهمع, ماقف عابرالا سورهيلع دهام لكم ىلع اوديخأ ل لاةذ سانلا اعد مْ كلذ لم ىلع نورذ آلا

95 351 

 نإ ةدعاط وذ ل ي- وهو قدحسا دهش 20 00 ل و ةحصلاب نين“ هوما 1 هف رعاو هفر 3

 نم م 1 ره اؤدبا دايز لاذ قفضالو و ع 5 كاف سانلا لو 3 ليبح رش ل

 صاقو ىنأ ن , دعس نب ر#و رايهنب نمحر لا ديعو ةبقع نب ةرا<عو ريبزلا نب رذنملاو هللا ديبع

 0 ذحلا 1 ردتملا نبا دادسو ا نب راَرَضو يرقألا رح نب لئاوو:نانع دوشوأ

 نء اذه اوغلأ هللا نت تالا لاما كا هير نب فاد تكف ةعئارإ نبا يعذب ناكو رذنملا |

 لاقف داد_ث كلذ غايف بسنف هيب ١ ىلا ءورسلا كافف ردنا نب نيضحلا 0-0 هبا هل ليقف دوهشلا

 دهشو ةيم_س همأ لا الإ بسشيام هللاوذ هبا نم فرعا 9 تسل وا ةينازلا نبا ىلع هافطاو

 نب ءامساو دراطع نب ريم نب دمحو دراطعنب ديبلو جاححلا نب ورمو ىلحملا را نب راجح

 ! يدسالاةمر نإ كامو يعبر نا ثددو ىندملا ع نإ ندحراو نشو+لايذ نب روشو ةح راخ

 ايار ىف هد اهشلا ىلا ةيعش 3 ا ةريغما ن و ةهولرعو ديبعيفلأ نإ راتخلا اعدو كاعس كلدعسم بداص

 مهوحر# نا امهرماو ماع افك باوك را 2 ند لا لئاو ىلا كلذ مئدو الحر نوءيس

 تاقف هنع ينااس ل اقف ثرحلا ن ب حيرش امأف اياه نب عردو ترللا عر دولا

 ءاحو هلو هتبذك ا تيس دمك نإ ينغأب لاقف "ىلاه نب حرم *اماو اماوق اماود ناك هنأ امأ

 ا مهو>رذخا ىد طرشلا باكا مو راسو ةيثع ءموقلا احر 3 0 ١ ريثك و 5 نا لأ او

 تاق رمش# هنا اذاف مزمع 2 حج يف هرادهلا يسعلاةعييض نب ةصيبق راظن مز مع ةنا.> ىلا اوما اماف

 0ك 3 نك لاق 3 : ةعال ا ا ركب نومم اند اءافو او لئاول لاقف

 " اءداهشلا امإ نيكس ا ا يدحإ ا ري اة ف ير ل ود>را يفلاف نربصاو هللا نيقنا لاق

 و ي هللا وه نك فكي و 55 ناك يذلاناف ةيفاع يف ناتلا فارمصنالا اماو هدام



 ظ

 سشقارب ينجم اماها ىلع لثملا لساو )١(
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 نب 0 ودل ديل داوالوأ | ولاقهب ينوون! دح 6 يس و هننو:ئوضتا لاَقف

 غاب دق هنا هل لاقف ناهدا يس نم“ راديو دب اماللع كعشالا نبا ىلا ثعب مةلياواموب ذدان

 كموت نك اره عجاف كيلا ب راج قاف 0 0 "ىد كلقاو حالف 2 ا راجلا اذهدهب كلفت ااه

 ةيرن رجح ناد جرف هبأر يفيربف هيدا ىلإ قت حلم «ؤينأ هلئس او هيلع لدخداو

 الوسرديلااوثءبفباجأفر ا ايفديلا وءاطقدانزىلااول- دقرتشالا ى كسا ,عودللا دنع نري رج و

 برح لا م ابأ قادارح ندرلا دع انأإ احرص هل لاقف دايز ىلع لحدا لقأف كلذب هن وملمإ

 تقرافالو ةعاط نع ادب تءلخام هل لاقف )١( شقارب ينجح اهدش ىلع سانلا ملاس دقو بر> وأ

 كمل اننكمأ اذإ ديرتو ىرخأب ودار 0 رحاب تامه لاقف' دس ىلعل يناو ةعاج

 ندعسلا ىلا هب اوقلطنا ىلب لاق 0 يف يريف ةبواع» يف 1 يت> يف*ؤن 1 لاف هللاو تاه يذر 3

 رك درإب ءادغ يف نوب هيلعو جرتأف هيصعطقلت تح حربام هام آلوإ هللاو ام لاقدب ي ال

 قحدادش نبةعافرو قلا نب 0 جرذف رجح بادكأ ٍِس 1 باطلا ريغ ل هلامدايز 5 لاطوفع

 نم لحجر وهو قاتسرلا كلذ لماع غاب وهيف يك تا رسولا اك تح ااحنرا مثناادملا 2

 احرذ اءهبلا ىهتنا املف دللا لها هعمو ليحل ايفاءملار اسف اهربخ ةعتلب يب انب هللا ديبع هللاةيناذ م

 هل سرف ىلع وفايوق !ناش ناكف ةعافر امأو عا عادت هدِنَع نكي مأ ىتدتسادق هنطب ناكف ورم اماف

 ىدح هل اور ذاق م ملع لهحذ كسفنم 0 نأ ينعفني امو لاق كذع لت 5 وردعالاقو داوج

 5 هحر 1 سراف هدا رف ايما سل رك رخو هسرف هجر أ

 ناو مكل رس 0 ا لا فيدواك قا نب ورم ذجأف هنع اوفرصناف
 00 نامع نب لدول دبع 1 هب اومف يهربخ نأ ىنأف 0 مكيلع يح نك مك

 نءط هنا معز 50 هللا وخاف مرح ةيواعم :ىلأ تكف 1 ع 0 اماف ىنقثلا مكحلا

 تانمط عسآ نءطف ج رخاف نامَع ن ءط م تائمط عسن تطأ هلعىدمتيال هناو تانعط عست نام

 0 لح سأر لوأ هسأر ناكف 0 0ك هسارب ثعبو ةساثلايف وأ نوم ىلوالا يف تا
 دابع نب سدق ءاحف مهم هيلع ر لق نددحاو و هنم نوبرمت مهو د باد ىلط يف دايز دحو

 فارع دج باص يقر نم لب لف نب ىنص هل لاي ام | رما نا هل لاقف دايز ىلا يف زامشلا

 بارئابا فىرعاام لاقف بارت يباىف لوشنام هللا ودعاي دايز هل لاةئهب ىتاآف هيلا ثعبف كي 5 سانلا

 ندمحلاوبأ كاذف الك لاق بارت وبأ كاذف لاق ىلب لاق بلاط ينأ .نب ىلع فرشن ان كل امال
 قلل ول لاقل تلا كونو تاون ونا وه رمالا كل كرش بحاص هل لاقف نيسحلاو

 يصعلاب ىلع كرنذ عم ضيا اذهو دايزدل لاق دهش 5 لطابلاب هل دوشاو ٍبذكا| نا تدرا زيمالا

 نيئمؤملا ريمايف هلوقا هللا ديبع نَم دبعيف هيئاق انا لوق نحا لاق ىلع يف كلوقام لاقف اهب ىنأف
 كلوقام هنع اوعاقا لاق مث ضرالاب قصليت> برضف ضرالاب قصاب تح ىصعاايهشاع اوبرضا لاق
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 يحاون ىلع ن ميلا ل_هأ رفاق ةلجي ينب يف اود+وام لك اوذ_>أف اول>ددق نادمهو جحذم
 ردح يب 01 نميلا لهأ مذو نادمهو 6 ذم ىلع ينئأف ادايز كلذ ذ غليف نيرذعم ةدنك رود

 م ١ نم مكيلع عم عمت>ا نع ةقاط مكلام هللاوخ اودر هلأ ةبادحالا لاق همها نم هلق ىاوو هراد ىلا

 0 8 دم و ج> ا ليخ كاوا مقحاذ اوفرصنل 1 او.هذف كالو كض ىعا نأ بحأ امو

 رددوا ود>حر ,حفةءاس ةعاوا اا 2 ةءاجو و 0 ر“ نب ةد همعودب زي نود

 0 م ضعب ىف دذا يناف'اولتَه ال اوورف مل مكلاباال ردح مول لا لاو موقلار م تافأودبزي نب سبق

 6 3 ةار ُّط 8 نأ مث قرطلا

 بهذ ع 4في ديزي نب نابلس 0 رادلا كلت كال 00 نأ م هب للم ف موقلا ءاحو هراد لذ دف

 | ولعف ناف كنع اوفرصنم نأ لاو 1 هللا كازا راع 2-> هل ل مف هناش 3 مولا جرخيل

 ديزي ني ناملس هل ل لاعب مهم سا م[ ارح

 لعدب تلخدام نذاهللاو 3 ٠ ر>> هل لاف كنود يدب 2ك هءاق تلاه |دها ىنبسإ مهبراض الاو

 كملت مهم يف كك 3 هللأ يسع اهنم جا ع ةخوخوأ همحتقا طئاح هذه 0 يف ام كك

 ينب رود ىلإ كح ا هذه ىلب لاق م ع دل رغب مل كر ايف لع اورد ل نأ موقلا نلف

 لاس تح ةقزألا هب ندد رو َقِلَر 0 هل نوصش ى 2 نم ُةيتف هعم جرذف ا نم ريذعلا

 ددالاو > !ثرلانبهللاديعرادىلإ ل نك هنعاوفرصناف هللأ 0 اوفرصنا كلذ دنع لاقف عجنلا

 ةقادارشلاو .حوهحولا طسبماقلتو طسلاهل كا ١١ هللاد.ع هل ىتلادق كلذكل هلافاها> دف

 نويلطت ند ىلتلاقف عينيتل ءامدااط لاقي. ءادوسةنمأ نأ كلذو خللا يفشنعلأت طرسعأان ا هلليقق
 [ رو اكتم جرخف عنا || و<اوفرصناف عخنلايف هتياردق اذوه تلاقف ًارحح باطن اولاق

 اعدهيلعاوردشب 3 مهزأاملف ل .اواموب كف | 0 يدر دا ةعرب ا ج>الل هللادع

 اهمده الإ ارادالو اهمءطق الإ ةلذغ كال عدأالوأ ر ح2 قي آل هتلاوامأ لاقف 0 نب دمحم دايز

 هب تعح ناف انالث كتلبدا دف لاق هءلطأ يناهمأ هل لاف ايرإ ار | كءطقأ يح كاذب ينم مستال مث

 رجح ل اقف افينعالت لّدي نوللا عقتنم وهو ندسلا 1 دهم جرخاو 5 17 ند كفذ ةرعافالاو

 ل ًايرحأ هبرمس ىل#هناف هيحاص ناطيل هلييس لو هيئوض دايزل ةرمم ىنب نه يدنكلا كنز نإ

 بوءشكندرو ال كنعءصاح ل هللاو اما لاق من لاق ىلهئمضت ا لاقاس وء# ناك اذإ هنم هيلع ردي

 ديزينب سبق يف هأك ديزي نب رحح نا مت هله ىلحف لمشبال هنا لاق اعرك ىلع ن الأ ت نك نإو

 نيْمّوملارتمأ عمهءالب و هنعهللا ىذر نانعَف هنأ رانثمع دق نا ماهي 1 لاذ ع هب ينأ دقو |
 - - 5-5 ل -

 ةيمح عم تاناق نكلوهياريرت كنار>> عم لتاش ملكنا 0 لاو هب ينلاف هيلالسرا نيفصل

 هللاءاشنا هب كرا لاق ريم كرد ان يخون الا يب ا ىد كَ داال نكلوكيار ر ندنح ن سل كلان رفغدقو |

 كلذ لاقهمدوهلام ىلع هنمْؤت نأ ىلع منار ح> لاق ديزي نب ردح اذه لاق كعم هنوضا نم تاهلاق

 ىلع عف وف هوقلا | هر رمد غلب اذا يح هعفرأ لاحرلا هتذخامث اديد> رقواف هب سماق هب اسناف اةاطناف كل

 سل لسسلالللسلل سلسل للللللسسسسللللالسل سمسا سبي يدسسسسبسببكفبسسسلس7 سس للسبب يسييسييسصييصيسص77

 قاع يف ا 0 فكل هوك رمت ضر !سهات سا ىلب لاقهنمؤتملوالامفذب زب نب رحد> هيلاماَقف | رارص كلذهوب لعفئهوقلاف هوعف الا

 7-2 ندد تح م ىف و هكا ىلكتف ا: ددلا لع هدنعناكن م لكماقو توملاىلع هن وشب اذه لاقف الام هلذ> ا

 12 222222122 722221 22 2 222 22 2 7 سجس ص م ع صصسصصوومأ
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 ٠ ها 6 2 7 و 1 و 3-0905 153. 1 دق مل تر تس ق2 تن توت دج قلع تسحر حجج دورت تح رج امال

 هل لاق 3اس هانأ أملف هنود لاح نم اورضيو هب اونا يح هيلع اودشب مْ فوسلا 1 اوعْربَم

 فيس همم لجر كعم نيد هنا ةطرمعلا وبأ يباكلا ديز نب ريمع لاقف اهب اولبقاف اهلا اودتشاف
 رظني 0 كموث كاما كلها قحلاف ن 550 اذه ٠ ند رم لاق ير 8 لاق قيس يف نعل ف ي ريغ

 سور نس از ادسع كبار 5 هل لاَ ءا را نك لدحر تدي سلا <> أوشفف مل | ريذاا ع

 ءاليؤدزالا ع نال>ر اهو ة هعدبر نإ نالدعملاو رع رع عوملا نبنايف 2 دس 2 أن 0 مقوذ دودعل قحلا

 م 0 يت> ايراوتم اهب لزب مف د_عءوم نب هللا ديبع هل لاقي دزالا نم 2 ردا

 دوف ةونغ نع انفرصنا ال لاق نوعنب هللا دبع نع 0 نب فسوب ينادد>ت ني ولأ لاو

 هللاو الو ينرياسي قا نب ورح برض ىذلا ىرخ "لاب انأ اذاف ماعب ايعصم كلما دبع لتق لبق

 نيح كلذو وه وه هتناظ هّتيار املف هفىعأ نأ بار ول يرأ ت ةك امو مويلا كلذ ذنا ةةناوام

 كتيأرام هلتاقف ينرباكف 57 ورم براذ تنأ هلأسأ نأ 520 ةفوكلا ت ايبأ ىلا انرظن

 لاو اما ناطيشلا ىمأ كلذ ناك كرظن تدنألم كرصب مدعتال ىل لاقف كتيأر نيح نآلا كتف رع
 ىرت نآلا هل تاقف هللا رفغت_ساف ةبرضلا كلت ىلع تمدن دقلو اًلطلاص اسما ناك دق هنا ينغاب دقل

 وا قا نب ور# امبريض يتلا ةبرضلا لثم كار ف كبرضا تح تناو نأ قرقأال هللاو ال

 ناهصا ىس نم اريشب يعدبب امالغ توعدو هيلع تدباف هللاب ينلاسو يندشانف لاق تك وا توما

 ضرالا ىلعءامدق توتسانيح هقطأف هتباد نع لزنف هيلع لما مث هنم امتذذأف ةياص هل ةانق هعم
 تالذ لكل لعد نما نيم هيماق كالذادع ايف تنمو .هتكرو ههجول رخ هتماع اه قةضاق
 قحلا نب ورهءع نيبو كنب هللا هل لوقأف كنبو ىندب هللأ ك لوش

 مد لوالا هقامس ىلا تدخلا عج 1-6

 نافطغو كك جحذمو ضيغإ ءام 0 نر و معو نارم 0 دايز لاقف لاق

 بغش ف نءلا عم ردم رسل ل "مد 0 دج ىلا مت نه اوضعاو ةدنك ةناج اونايلف

 / جحذم ض معو نافطغودسأو ضرفإ ءاتسأو ن نز راوهو مك مع هم د م 1212! فواحاو

 ةناح اولي ا نعلا ل اذ 3 رعسلو هب كالي قاناوخأل مث ةدنك ةنابح ََكأ ناوحو |

 ةعاز رخو ةعاضقوراصنالاو مت >و ةلييودزالا تدح رخفدهب د ا يا اوضعلو نيب وادم علا

 ينادك فن ويب لاق 2 ماكل نءيلا عب يم توهريضصح ج رو نييواديصلا ةنابح اولزتف

 ردد ع 00 دا ما لها عل 3 !ا تن 5 نع فن نب ىحي نبديءس

 ةعاللا ن هللإ و ءاسس نأ تاور هوهات اخ أو يكيلع .ريقن انتفع نب نمحررلا دبع م طل لاق

 ةءاسم نم نا وعر <27 نادصهو ج ذمبا.شيف ةلحم مييفكت يح الملف اوثلت نأ مثالاو

 بايش أ ان ليقف انمأ قىحالو "كالا ناكاام هللا والف 0 مهعأر ع ءجأف مكيحاصيف م و

 / دج د ةحصص »تمس صحسحس سس سس صصص صخب ورع تاس يو ب برب م وو يعج مس م ب
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 يك ا ا ا طخ

 أ ا
 ا امو واكو اضغب هربصق يردص 0 هخاس دق هللأ ناف هدوو لع نى ند هب ينئرعت |

 ' يناو ةدوم .و اح هلآو>و يرد دك ند هؤعاس دق هللا ناف هنوادعو ةيواعم صضغإ ن رم هب ينارعأ

 سانال سلجأ و تا اذاو ىتلع ع يعم ساجاف سائال س اح ا ينم اذا دهم يذلا دوخأ |

 نإ كنا ةيحَحَع ةحاحو ةودغ ةحاح ناتءاح مد 00 ي دنع كلو كيلا جرخأ تح ساب احاف

 ال قا كيد ىدع - كش كلم الامثو اننع 1 ناو كنيدو كاد كلوت مق مقاسل |

 56 ظ الإ يد يه الا ىر, ن روح لاق دوش مهللأ 4دءح ريغلا ا الو ةمدقتلا 0 لكتتلا'

 0 هدب دايز ناكو هبا مو هيقّدي ناكف هدنع نم جرح هددعيصأ لباق انأو حصن دقو

 | ىلع فاخت بلو ركل دايز ناكو هن عمسلو رجح لل 02 كلذ

 | فنلتي ةعيشلا ن ١ 4 4ع مهلاع لب ةرامع هل لاف ُثن رد نإ 5 مع ةفوكلا ىلعو تدع كب ةروس ةرصبلا

 أ ىلا جرذو هظعوو ةرانك دايز هاعدف ار ران الإ كحور 2 كَ 3 الو هنم ععصسلو ردح ىلا |

 ىف ساحي ْ ددسملا مح 3 يد ر>> ىلا 0 2 2 كلا امد ثدر 0 و ور“ للا هرم
 ٍ ََ  ددحسملا *ىلتع مّن ةراظن || 8 فرطتو هفضل 5 ال كلك او 1ك حل علا هيلا عع و '

 كنا ف كلذ بو داز فاو شنو ةاسعسب تاس سل

 بوق فالخلا مهرذحو ةعاملاو ةعاطلا ىلع مهن رصملا لهأ فارشأ هيلا عمتجاو ريثما دعصف

 لجذو لز قرح ةومشو هونضخ اهتم اولد ىح نوي نركب تاكا ه قلع هيلا

 كلام نإ تنك لوي ندمت دقت أ ءانأ اماف ريخاب دايز ىلإ بتكو هنا هلع قاعأو رك

 عرز ضرمعلا عنع مل اذا مالع * انت 0 لاق ضرعلاب اودغ اخاف

 كل لق دقل ريح كلما نر هت ناتالاكك ةعداو كل ٠ ةكيكلا عنمأ منا ا
 دس ا 00 د لا تنام 0

1 
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 اقف ا هع ل | يهذف ر>4 ىنتاف فهذا ا ريم يلالملا م لا نب دادتكفل 0 2 سا

 ةفوكلا عا فارع 1 ل را و ىلإ اوء> رف طردشلا اوف ا هال هاجم

 يم ثا بوبذملا ةحاحطا اذه عم كا وهاو يدنع م 5ك 0 ا 0 د نوجا"

 انه ايف انل نوكي نا هللا ذاعم 1 واقف دايز ىلإ اوثوف رجح عم مكتريشعو ؟ؤانباو مكتوخاو
 ةيسعا لك مقيل لاق هبانرقلاضر هنف نوكي نا تننظام لكو نيتمؤملا ريما ةعاطو كتعاطألا أر
 هنريشع ن ه هعبطي نمو هتبارقاذو هنباو ءاخا لجرلا عديلف رجح لود ىلا ةعاملا هذه ىلا مكنم
 ميلقأ قاد م ١ قرف 0و نم لك هاومتت قح

 ىلا امحاص يدؤي ةجاللا يبلط ىف برضي ناح رس ىلع هب ءاشعلا طقس لثملا 1

 ش قاوم ها ةنلتلا



 يللا

 م ةعيبر ىبا نب رم عم يدعسلاربخو يدع نب رجح لتقم ربخ +
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